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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
รกิจ รกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ใน
นาม “บริ ษ ัท กรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ จ ากัด ” ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 10 ล้า นบาท โดยเริ่ ม เปิ ดด าเนิ น งาน
“โรงพยาบาลกรุ งเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 และนาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ต่อมาได้จดทะเบี ยนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ในปี 2537 จนถึงปั จจุบนั
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น จานวน 1,758.22 ล้านบาท เป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 1,589.20 ล้านบาท
ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาล
เครื อข่ายในไทยและกัมพูชา จานวนรวม 49 แห่ ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดาเนิ นการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล
6 กลุ่ม คือกลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้ บริ ษ ทั ยังดาเนิ นธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วข้องกับการดูแล
ป้ องกันและการฟื้ นฟูสุ ขภาพ ได้แ ก่ บริ ษ ทั บี ดี เ อ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด และ บริ ษทั บีดี เ อ็มเอส เวลเนส
รี สอร์ ท จากัด รวมถึงธุ รกิ จที่ ให้การสนับสนุ นด้านการแพทย์ ธุ รกิ จผลิตยา ธุ รกิ จผลิตน้ าเกลือและธุ รกิ จร้านขาย
ยาและเวชภัณฑ์ เป็ นต้น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางดาเนินการ
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลกรุ งเทพ จะเป็ นสถานบริ การทางการแพทย์ในระดับตติ ยภูมิที่เป็ นเลิศที่ มีมาตรฐานสู งด้วย
คุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
พันธกิจ
เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าในการให้บริ การทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใช้
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและทัน สมัย การบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ มี เ ครื อ ข่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยที ม บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ ยึดมัน่ เชิ ดชู มาตรฐานและจริ ย ธรรมแห่ งวิชาชี พ มุ่งมัน่ พัฒ นาคุ ณภาพบริ การอย่างต่ อเนื่ อ งเพื่ อ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ รวมถึงการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คงขององค์กร
เพื่อให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว บริ ษทั ได้มีแนวทางดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ด้านโรงพยาบาล
 ตติยภูมิที่เป็ นเลิศ
: จัดทาโครงสร้าง กระบวนการ และผลงานระดับสูง สามารถเทียบได้กบั องค์กร
ตติยภูมิที่เป็ นเลิศระดับโลก
 มาตรฐานสูง
: ปรับปรุ งมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริ การ ด้านประสิ ทธิ ภาพและ
ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมจากระดับตติยภูมิให้ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 คุณภาพระดับสากล
: มีความร่ วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เพื่อให้มีการรับรอง
คุณภาพอย่างเป็ นทางการระดับสากล
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ด้านผูร้ ับบริ การ
 ความไว้วางใจ
 ความพึงพอใจ

: ให้การรักษาที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในราคาที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส
: ให้การบริ การที่เป็ นเลิศ สามารถวัดผลเพื่อปรับปรุ งได้อย่างต่อเนื่อง

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2563
 จากสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 เครื อ BDMS ได้ปรั บเปลี่ ยนกระบวนการทางาน รวมถึ ง
พัฒนารู ปแบบและระบบให้บริ การด้านการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยในหลายด้าน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ อาทิเช่น
 การบริ การด้านการแพทย์ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecare) เพื่ อให้ผูป้ ่ วยสามารถ
สามารถติดต่อปรึ กษาแพทย์ผา่ นระบบการรักษาออนไลน์ได้ตลอดเวลา
 การนา Tytocare นวัตกรรมการตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นมาใช้เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถคัดกรองโรคเบื้ องต้น
และส่ งผลให้แพทย์เพื่อวินิจฉัย on-line ลดความเสี่ ยงจากการเดินทางของผูป้ ่ วย
 การพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาดในห้องพักผูป้ ่ วย COVID-19
 โครงการการจัดส่ งยาและเวชภัณ ฑ์แ ก่ ผูป้ ่ วยโดยนาแอพพลิ เคชั่น Pharmasafe มาประยุกต์ใช้เ ป็ น
ช่องทางติดตามการจัดส่ งยาและให้คาปรึ กษาการใช้ยาโดยเภสัชกรของโรงพยาบาล
 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จากัด บริ ษทั ย่อยในเครื อ BDMS ได้เปิ ดให้บริ การ “โรงพยาบาลจอมเที ยน”
ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 232 เตียง ตั้งอยูบ่ นถนนสุ ขุมวิท อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 เครื อ BDMS ได้จดั ตั้ง “บริ ษทั เฮลท์ พลาซ่ า จากัด” ด้วยทุ นจดทะเบี ย น 40 ล้านบาท โดยมี บริ ษทั รอยัล
บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ BDMS เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 100 วัตถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุรกิจ
E-Commerce สาหรับสิ นค้าและบริ การในเครื อ BDMS
ปี 2562
 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชี ยงราย จากัด บริ ษทั ย่อยในเครื อ BDMS ได้เปิ ดให้บริ การ “โรงพยาบาลกรุ งเทพ
เชียงราย” ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั้งอยูบ่ นถนนพหลโยธิ น (เชียงราย-แม่จนั ) อาเภอเมือง เชียงราย โดย
มุ่งมัน่ ให้เป็ นศูนย์รวมในการรักษาพยาบาลที่รองรับประเทศในกลุ่ม ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต้
 บริ ษัทเปิ ดให้ บริ การ “โรงพยาบาลกรุ งเทพอิ นเตอร์ เ นชั่นแนล” (Bangkok International Hospital) ซึ่ งเป็ น
โรงพยาบาลขนาด 172 เตียง ตั้งอยูท่ ี่ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ โดยเปิ ดให้บริ การการรักษาด้านโรคสมอง
และระบบประสาท โรคกระดู กและข้อ และโรคกระดู กสั นหลัง โดยที มแพทย์และสหสาขาวิ ช าชี พ ที่ มี
ประสบการณ์ สูงและมี ความชานาญ ภายใต้แนวคิ ด Rediscovering Your Life ที่ นาศิ ลปะและวิทยาศาสตร์ มาใช้
ร่ วมกับการรักษาดูแลแบบองค์รวมช่วยเติมเต็มความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติอย่างสมบูรณ์
 บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อยในเครื อ BDMS ได้เปิ ดให้บริ การ “Japanese Hospital by Samitivej”
เป็ นโรงพยาบาลญี่ ปุ่นแห่ งแรกในภูมิภาคอาเซี ยน (First Japanese hospital in AEC) ขนาด 30 เตี ยง ตั้งอยู่บริ เวณ
เดี ยวกันกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขุมวิท ดูแลด้วยที มแพทย์ พยาบาลชาวญี่ปุ่น และเครื่ องมือที่ ทนั สมัยพร้อม
Tele-Translator แปลภาษาญี่ปุ่นด้วยล่ามผ่านระบบวิดีโอคอล ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
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ปี 2561
 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ ชื่ อ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ท จากัด เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นธุ รกิ จ
BDMS Wellness Clinic ให้ครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 100 ซึ่ งบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวได้มีความร่ วมมือกับ MOVENPICK Hotel เพื่อบริ หารจัดการ Wellness Resort ภายใต้ชื่อ “Movenpick
BDMS Wellness Resort”
 บริ ษทั เปิ ด “โรงพยาบาลชี วา ทรานสิ ชนั่ นัล แคร์” (Chiva Transitional Care Hospital) เพื่อให้บริ การทางการแพทย์
ในการดูแลสุ ขภาพระยะฟื้ นฟู สาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุที่ตอ้ งการการฟื้ นฟูสุขภาพ ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้ นฟูทา
กายภาพบาบัด โดยมีทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านการดูแลผูส้ ู งอายุและเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู พยาบาล นักกายภาพบาบัด
ให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้ผปู ้ ่ วยกลับไปสู่สังคมได้
 บริ ษทั กรุ งเทพพรี เมี ยร์ นายหน้าประกันชี วิต จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “บริ ษ ทั
กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันภัย จากัด” โดยขยายขอบเขตการดาเนิ นธุ รกิจจากนายหน้าประกันชี วิตเพียงอย่าง
เดียว ไปสู่การเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย
 ศูนย์บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น เครื อบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรื อ BDMS EMERGENCY
SERVICES ได้รับประกาศนี ยบัตรต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยวิกฤติทางบก ทาง
น้ า ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริ กา
ตั้งแต่ปี 2558 - 2564 โดยล่าสุ ดได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission on Accreditation of
Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564 ถือได้ว่าเป็ นรายแรกของโลกที่ ได้รั บการ
รับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยทางน้ าโดยเรื อ และเป็ นรายแรกของเอเชียที่ผา่ นการรับรองครบทุกหมวด
การลาเลี ย งผูป้ ่ วย ได้แ ก่ Rotor Wing, Fixed Wing, Medical Escort, Surface Critical Care และ Surface-boat
นอกจากนั้น ยังเป็ นผูบ้ ริ การลาดับที่สองของเอเชี ย และลาดับที่สามของโลกที่ได้รับ 2 ประกาศนี ยบัตรรับรอง
มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่เรี ยกว่า CAMTS - CAMTS EU “Dual Accreditation”
ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลในกลุ่มที่ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยทางบก ทางน้ า
และทางอากาศจาก CAMTS จานวน 13 โรงพยาบาล คือ 1.โรงพยาบาลกรุ งเทพ 2.โรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขมุ วิท
3.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์ 4.โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ 5.โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา 6.โรงพยาบาล
กรุ งเทพอุดร 7.โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต 8.โรงพยาบาลสิ ริโรจน์ อินเตอร์ 9.โรงพยาบาลกรุ งเทพ สมุย
10.โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ 11.โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา 12.โรงพยาบาลพญาไท 2 และ
13.โรงพยาบาลพญาไท 3
 โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ เปิ ดคลินิกป้ องกันโรคหัวใจและลดไขมัน (Preventive Heart and Lipid Clinic) เพื่อ
ค้นหาผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งและป้ องกันก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในอนาคต โดยลดความเสี่ ยง
ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันให้นอ้ ยที่สุด รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลความรู ้แบบองค์
รวมในการดูแลและป้ องกันก่อนที่ จะเกิ ดโรคหัวใจ นอกจากนั้น ยังมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริ การและการวินิจฉัยให้ได้มาตรฐานวิชาชี พระดับนานาชาติ และเพื่อเก็บข้อมูลวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่ใน
การป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต โดยจุดเด่นของคลินิกนี้ คือ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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1. One-stop service for heart check-up and preventive program ให้ ก ารค้น หาโรคหั ว ใจตั้ง แต่ ร ะยะ
แรกเริ่ ม และให้การป้ องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นของการเกิ ดตะกรัน (Plaque) ที่ เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ
หรื อเส้นเลือดตามร่ างกาย
2. Personalized Medicine เป็ นจุดเริ่ มต้นของการดูแลสุ ขภาพหัวใจยุคใหม่ ที่ทุกคนจะมีแนวทางปฏิบตั ิ
เป็ นของตัวเอง การเลือกยาที่ตรงกับพันธุ กรรมของตนเอง การเลือกชนิ ดอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง รวมไป
ถึง โปรแกรมการออกกาลังกายฟื้ นฟูสมรรถภาพหัวใจที่แตกต่างตามสาเหตุและความเสี่ ยงของตนเอง
3. Registry and monitoring ข้อมูลสุ ขภาพ ผลการตรวจเลือด พยาธิ สภาพหลอดเลือดของผูป้ ่ วย จะถูก
เก็บเข้าเป็ นระบบในฐานข้อมูลคลินิกป้ องกันโรคหัวใจและลดไขมัน พร้อมทั้งมีการเตื อนถึงความเสี่ ยงที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและเฝ้ าติดตามรอยโรคเป็ นระยะ ๆ
รางวัล
 โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ ได้รับการจัดอันดับเป็ นที่ 1 โรงพยาบาลที่ ดีที่สุดในประเทศไทย (The
Best Hospital in Thailand 2020) โดยนิ ตยสารระดับโลก Newsweek จากสหรัฐอเมริ กา ร่ วมกับ Statista ศูนย์
ฐานข้อมูลสถิติของประเทศเยอรมัน และ GeoBlue บริ ษทั ประกันภัยชั้นนาระดับนานาชาติ จากการสารวจใน
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย และผูร้ ับบริ การ
 บริ ษทั ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020 สาขาความเป็ นเลิศด้านสิ นค้า/
การบริ การ (Product / Service Excellence) สาหรับองค์กรที่ มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2
โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่ วมกับสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ ซึ่ งแสดงถึงการเป็ นองค์กรที่มีการบริ หารจัดการที่ เป็ นเลิศ จากการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบ
Total Quality Management หรื อการบริ หารคุณภาพโดยรวม และประสบการณ์ในการใช้บริ การของคนไข้
 บริ ษทั ได้รับรางวัล All-Asia Executive Team Honored Company - Thailand (Best CEO, Best IR Professional,
Best IR Program และ Best ESG) จากนิ ตยสาร Institutional Investor สาหรั บการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี
2562 ซึ่ งเป็ นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
 บริ ษทั ได้รับรางวัล SET Awards ในหมวดรางวัล“บริ ษทั จดทะเบียนด้านผลการดาเนินงานดีเด่น” (Outstanding
Company Performance Awards) ของกลุ่ ม บริ ษัท จดทะเบี ย นที่ มี มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาดสู ง กว่ า
100,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2020 ซึ่ งจัดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยร่ วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร สะท้อนถึงการดาเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต และผลตอบแทน
ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการและการบริ หารจัดการที่ดี
 บริ ษทั ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ รายชื่ อหุ ้นยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2563 ใน
กลุ่ ม บริ ก าร จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย แสดงถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยื น โดยค านึ ง ถึ ง
สิ่ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริ หารงานตามหลักบรรษัทภิ บาล (Environmental, Social
and Governance หรื อ ESG)
 บริ ษ ัท ได้รั บ “รางวัล บริ ษ ัท ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี 2563 กลุ่ ม บริ ก าร” (Best Public Company of the Year 2020 –
Service) จากวารสารการเงิ นธนาคาร สาหรับการประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ในปี 2562
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 เครื อ BDMS ได้รั บรางวัล Global Health and Travel Awards จาก Global Health and Travel นิ ตยสารชั้นนา
ด้านการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและสุ ขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก รวมทั้งสิ้ น 5 รางวัล ได้แก่
- Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Pacific - โรงพยาบาลวัฒโนสถ
- Best Hospital of the Year in Thailand – โรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขมุ วิท
- 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
 บริ ษทั ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine ซึ่ ง
ได้มอบรางวัลให้แก่บริ ษทั ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 โรงพยาบาลพญาไท 2 ในเครื อ BDMS ได้รั บรางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020
ด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ จากบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
 กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครื อ BDMS ได้รับรางวัล “องค์กรดี เด่ นที่ น่าทางานมากที่ สุดในเอเชี ย
ประจาปี 2020” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020) จาก นิ ตยสาร HR Asia แสดงถึงความ
มุ่งมัน่ ขององค์กรในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการส่ งเสริ มพนักงานให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ องสม่าสมอ และสามารถดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกธุรกิจยุคใหม่
ความร่ วมมือทางการแพทย์
1. Oregon Health & Science University (OHSU)
บริ ษทั ได้ร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปั จจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริ กา โดยพัฒนายกระดับ
องค์ความรู ้ดว้ ยการอบรมบุคลากร ขยายช่องทางการรักษาพยาบาลและการวิจยั โดยการทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ (center of excellence) ในทุกๆ ด้าน เช่น
งานอาชีวอนามัย (Occupational Health) มีการนาเสนอLet’s Get Healthy (LGH) Thailand Application ซึ่ ง BDMS
พัฒนาร่ วมกับ OHSU ให้กบั ลูกค้าองค์กร เพื่อประเมินความเสี่ ยงทางสุ ขภาพกายและสภาพจิตใจของพนักงานใน
หลายๆ ด้านเช่น diet, sleep patterns เป็ นต้น มีการทา Automated Corporate Report ส่ งสรุ ปผลให้กบั ผูบ้ ริ หารลูกค้า
องค์กรอย่างมีระบบและมีหลักฐานทางการแพทย์อา้ งอิง นอกจากนั้นยังมีแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู และบุคลากรด้าน
กายภาพบาบัดที่ ผ่านการอบรมและได้เป็ น Matheson’s Certified Functional Capacity Evaluator และMatheson’s
Certified Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริ กา เป็ นกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดย
สามารถประเมินผูป้ ่ วยที่ส่งมาจากลูกค้าองค์กร และพิจารณาให้กลับไปทางานอย่างเหมาะสมภายหลังจากมีอาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการปฎิบตั ิงาน หรื อมีปัญหาทางด้านการยศาสตร์ (ergonomic) ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
งานเวชศาสตร์ ฟื้นฟู จากการไปฝึ กอบรมที่ OHSU ทีมที่รับผิดชอบได้นาความรู ้กลับมาพัฒนาการรักษาผูป้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยการนาเอา International Outcome Measurement Tools ต่างๆ ที่ใช้ในคนไข้แต่ละกลุ่มโรคสาคัญๆ มา
ใช้ว ดั ประสิ ทธิ ผ ลของการรั กษาทางด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ซึ่ งครอบคลุ มทั้งด้า นร่ า งกาย ความสามารถในการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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ประกอบกิ จกรรมต่างๆ และคุณภาพชี วิตให้ดีข้ ึ น มีการร่ วมดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชี พเพื่อดูแลผูป้ ่ วย
วิกฤต (multidisciplinary critical care rounding) ที่รักษาตัวในหอผูป้ ่ วยหนัก (intensive care unit) มีการพัฒนาและ
จั ด ตั้ ง Early Mobilization Protocol เพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการท ากายภาพบ าบั ด และ
กิ จกรรมบาบัดเพื่ อทาให้ผูป้ ่ วยฟื้ นฟูได้อย่างรวดเร็ วที่ สุดและปลอดภัย อี กทั้งริ เริ่ มการใช้การรั กษาใหม่ ๆ ใน
BDMS อาทิ เช่น การประเมินภาวะกลืนลาบากของผูป้ ่ วยทางระบบประสาทโดยแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ด้วยการใช้
Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) และ modified barium swallowing study มี ก ารใช้
Cognitive Communication Therapy ในการรักษาในผูป้ ่ วยที่มีความบกพร่ องในการสื่ อสาร เป็ นต้น
งานอบรมด้ วยการจาลองสถานการณ์ (Clinical Simulation) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ฝึ กอบรมทักษะทางคลินิกให้กบั กลุ่มโรงพยาบาลที่ ได้รับมอบหมายให้พฒั นาสู่ การเป็ น Center of Excellence ทุก
แห่ง โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพของทีมบุคลากรทางการแพทย์ท้ งั ด้านการดูแลรักษาให้ทนั ยุคสมัย การทางานร่ วมกันเป็ น
ที มอย่า งราบรื่ นและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมถึ งการสื่ อสารทั้งภายในที มและระหว่างสหสาขาวิ ชาชี พ เพื่ อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลและความปลอดภัยสู งสุ ดแก่ ผูป้ ่ วย ทั้งนี้ BDMS Training Center for Clinical Skills (ศูนย์ฝึกอบรม
ทักษะทางคลิ นิก บี ดีเอ็มเอส) หรื อที่ รู้จกั กันในนามของ BDMS Simulation Center เป็ นศูนย์ฝึกอบรมทักษะทาง
คลินิกด้วยการจาลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริ งแห่ งแรกในประเทศไทยที่ ได้รับการมาตรฐานระดับ
สากลในหมวด Teaching / Education อย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปั จจุบนั จาก Society for
Simulation for Healthcare (SSH) ซึ่ งเป็ นองค์กรตรวจรับรองมาตรฐาน Healthcare Simulation ที่ ได้รับการยอมรับ
มากที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งในโลก นอกจากนี้ BDMS Simulation Center ยังคงได้รั บความเชื่ อ มั่น จากสมาคมและราช
วิ ท ยาลัย ทางการแพทย์ท้ งั ภายในและต่ างประเทศ อาทิ สมาคมแพทย์โ รคหัวใจแห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ ราชวิ ท ยาลัย ศัล ยแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทย American College of Surgeons ให้ด าเนิ น การจัด อบรม
หลักสู ตรการช่ วยฟื้ นคื นชี พขั้นสู งที่ สาคัญทางการแพทย์หลายหลักสู ตร ได้แก่ Advanced Cardiac Life Support
(ACLS), Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS) แ ล ะ Civil
Aeromedical Transportation (CAMT) ในด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เมื่ อ ปี พ.ศ. 2562 BDMS Simulation
Center ได้รับเกียรติเป็ นที่ปรึ กษาในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ Simulation Center คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้สมัครเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก SSH ประเทศสหรัฐอเมริ กา อีกทั้งยังเป็ นที่ศึกษาดูงาน
เรื่ องระบบการจัดการเรี ยนการสอนสมัยใหม่จากอี กหลากหลายสถาบันการแพทย์แ ละการพยาบาลชั้นนาของ
ประเทศไทย และสื บเนื่ องจากสถานการณ์เฝ้ าระวังการติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเว้นระยะห่ างทางสังคม แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งประสิ ทธิ ภาพของความเป็ น
เลิศด้านการเรี ยนการสอน ทาง BDMS Simulation Center จึ งได้พฒั นาระบบ TELE-SIMULATION NETWORK
SYSTEM ให้กับ โรงพยาบาลที่ อ ยู่ใ นเครื อ BDMS ทาให้บุค ลากรทางแพทย์ส ามารถฝึ กทักษะทางคลิ นิ ก ด้ว ย
สถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง ระบบทางไกล โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งเดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ ข องตนเอง ปั จ จุ บ ัน
โรงพยาบาลกลุ่ม Center of Excellence ทุกโรงพยาบาลยกเว้นที่ประเทศกัมพูชา สามารถดาเนิ นการเรี ยนการสอน
ผ่านระบบ TELE-SIMULATION NETWORK SYSTEM เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
งานPreventive Cardiology แพทย์ของ BDMS และ OHSU ได้ร่วมกันจัดทาหนังสื อ The Handbook of Preventive
Cardiology 2020 เพื่อแบ่งปั นความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมและบริ การในเชิ งป้ องกัน
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โรคหัวใจและหลอดเลื อดหัวใจ ในด้านเวชศาตร์ ให้กบั แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกาหนดอาหาร นักเทคนิ ค
การแพทย์ และผูส้ นใจทัว่ ไปทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กา
งานทั นตกรรม ภายหลังการอบรมดู ง านด้า น Digital Dentistry ที่ OHSU นามาสู่ การจัด ตั้ง BDMS Wellness
Center (BWC) Dental Lab ซึ่ งเป็ น Lab ทันตกรรมที่ ครบวงจรในด้าน Digital ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ น In house Dental
Laboratory ที่สมบูรณ์แบบที่สุด สามารถรองรับงานครอบฟันชนิดที่ไม่มีโลหะเป็ นส่ วนประกอบ และเป็ นแห่งแรก
แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีทนั ตแพทย์ทุกสาขาดูแลทุกขั้นตอนการรักษา โดยเริ่ มจากการวางแผนการรักษา ให้การ
รักษา และผลิตชิ้ นงาน ตลอดจนถึงการครอบฟั นให้กบั คนไข้ จึ งมัน่ ใจได้ว่างานทุกชิ้ นจะต้องได้คุณภาพและมี
ความสวยงามจนเป็ นที่ น่าพึงพอใจ และยังได้ร่วมมือกับบริ ษทั Straumann ผูน้ าตลาด รากฟั น เที ยมอันดับหนึ่ ง
ของโลก เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในงาน ด้านการรั กษารากฟั นเที ยม นอกจากนี้ ยังมี ความร่ วมมื อในสาขาอื่ นอีก
หลายๆด้าน เช่น โรคทางสมองและระบบประสาท โรคหัวใจ และ การพยาบาล เป็ นต้น
งานพยาบาลศาสตร์ (Nursing) ภายหลังการอบรมดูงานด้านการพยาบาลที่ OHSU ที ม BDMS Nursing Management
จากกลุ่มโรงพยาบาลที่ ได้รับมอบหมายให้พฒ
ั นาสู่ การเป็ น Center of Excellence ทุ กแห่ ง ได้นาความรู ้ กลับ มา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย อาทิ เช่ น การจัดการดูแลผูป้ ่ วยรายกรณี (Case management) เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วย
ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ และสังคม มีการทา Daily Management System (หรื อ Huddle) ในทุกระดับ เพื่อ
บริ หารจัดการปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละวันอย่างทันท่วงที รวมไปถึงการจัดการประชุ มสื่ อสารทั้งภายในที มและ
ระหว่างสหสาขาวิชาชี พ (Multidisciplinary Team ) ในกลุ่มโรคหลักๆ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลและความปลอดภัย
สู งสุ ดแก่ ผูป้ ่ วย การทา Multidisciplinary Team Round , Case Management ตลอดจนการจัดทาโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอื่นๆที่ได้เรี ยนรู ้มาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็ นมาตรฐานเดียวกันนี้ มุ่งหวังให้การ
ดูแลผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลในเครื อ BDMS มีความเป็ นเลิศทางด้านการพยาบาลในระดับสากล
2. Sano Hospital
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน) ในเครื อบริ ษทั ได้ลงนามร่ วมกับ Sano Hospital ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่ วมมือในด้าน
การศึ กษาวิจยั และพัฒนาโครงการที่ เกี่ ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีความร่ วมมือด้านนวัตกรรมการ
ส่ องกล้องระบบทางเดิ นอาหาร และมะเร็ งกระเพาะอาหาร เพื่อยกระดับทางการแพทย์อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการ
จัดตั้งระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค
3. MD Anderson
บริ ษทั ร่ วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในการเป็ น “สถาบันพี่สถาบันน้อง” (Sister
Institution) กับศูนย์มะเร็ ง เอ็มดี แอนเดอร์ สัน แห่ งมหาวิทยาลัยเทกซัส สหรัฐอเมริ กา (University of Texas MD
Anderson Cancer Center) ภายใต้ Global Academic Programs ของ MDACC เป็ นความร่ วมมือระหว่างสามสถาบัน
โดยองค์กรแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริ กา เพื่อส่ งเสริ มงานวิจยั ทั้งที่เป็ นงานวิจยั
พื้ นฐานและการพัฒนา วิธีการรั กษาใหม่ๆ ที่ ปลอดภัยและมี ประสิ ทธิ ภาพรวมถึ งแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ กรณี ศึ กษา
ระหว่างภูมิภาคเพื่อการป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ ง รวมถึงการรักษาให้หายหรื อมีชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข
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4. Kameda Medical Center, Japan
สถาบันในด้านการผ่าตัดต่อมน้ าเหลืองที่ เป็ นที่ ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ ในด้าน การทา bypass
ต่อมท่อน้ าเหลืองเล็กๆเพื่อบรรเทาอาการบวมของแขนภายหลังการผ่าตัด ในปี 2563 Kameda Medical Center ได้
เซ็น MOU กับโรงพยาบาลวัฒโนสถ เพื่อร่ วมมือกันในโปรแกรมการผ่าตัดผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม และกลุ่มผูป้ ่ วยที่ มี
ภาวะต่อมน้ า เหลืองใต้รักแร้ตนั (Breast cancer surgery and Lymphedema Training and Academic Programs) และ
ร่ ว มกันพัฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย์ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และงานวิ จัย ทางคลิ นิค เพื่ อต่ อยอดศักยภาพ
ความสามารถของการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ ง
5. ความร่ วมมือกับศัลยแพทย์ ด้านสมองระดับแถวหน้ าของโลก
บริ ษทั ได้ร่วมมือกับนายแพทย์คีธ แอล แบล็ค ผูอ้ านวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท แมกซี น ดันนิทซ์, ซี ดาร์ไซไนน์ เมดิคลั เซ็นเตอร์ (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในการวิจยั และพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการรักษาป้ องกันและรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท ทาให้บริ ษทั ก้าว
สู่การเป็ นสถาบันการรักษาด้านสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร์ ) ที่ทนั สมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
6. Nagoya University
บริ ษทั ลงนามในความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นสาคัญ 2 เรื่ องคือ
1. ความร่ วมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่าง 2 สถาบัน ในการฝึ กอบรมทุกๆ
แขนงทางการแพทย์
2. การแนะนาและส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยจะมีการเดินทางมาประเทศไทย
(และประเทศเพื่อนบ้าน) หรื อ เดินทางไป Nagoya (และสถานที่ใกล้เคียง)
จึ งถื อว่าเป็ นโอกาสอันดี ในการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรทางการแพทย์ของไทย เพื่ อการให้บริ การที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีตวั แทนจากสถานทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทยร่ วมเป็ นสักขีพยานความร่ วมมือในครั้งนี้
7. ความร่ วมมือกับบริ ษทั Straumann
ศูนย์ทนั ตกรรมโรงพยาบาลกรุ งเทพ ได้ร่วมมือกับบริ ษทั สตรอแมนน์( Straumann Holding AG ) ผูน้ าตลาดรากฟัน
เที ยมอันดับหนึ่ งของโลก พัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ โดยการจัดฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในงาน ด้านการ
รักษารากฟั นเทียม ทาให้งานรักษามีความสวยงาม และรองรับ การใช้งานด้านการบดเคี้ ยวได้ดีในระยะยาว ทั้งยัง
ช่วยในการดูแลปัญหาสุ ขภาพในช่องปาก อนึ่ง โรงพยาบาลกรุ งเทพสานักงานใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น Straumann
Partner สาหรับประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ งถือว่าเป็ นโรงพยาบาลแห่ งแรกที่ ได้รับการแต่งตั้ง หลังจากนั้น ในปี
2561 ได้รับการแต่ งตั้งเป็ น Straumann Group Valued Partner ซึ่ งครอบคลุมทุ กผลิ ตภัณฑ์ ของ Straumann Group
(Thailand)
8. Doernbecher Children’s Hospital
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน) ในเครื อบริ ษทั ได้เซ็นสัญญาเป็ นพันธมิตรร่ วมกับ โรงพยาบาลเด็กที่ มีชื่อเสี ยง
“Doernbecher Children’s Hospital” รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งได้รางวัลชนะเลิศ ในเรื่ องคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประจาปี 2557 จาก University Health System Consortium of Hospitals for Pediatric
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Quality และได้เปิ ดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช” ทั้งแคมปั ส สุ ขุมวิทและศรี นคริ นทร์ เข้าด้วยกัน และพัฒนาให้
เป็ น Excellent Center ในด้า นต่ า งๆ เช่ น ในด้า นการผ่า ตัด ส่ องกล้อ งในเด็ กและทารกแรกเกิ ด (Neonatal and
Pediatric Laparoscopic Surgery), การดูแลและฟื้ นฟูกายภาพ (Pediatric Rehabilitation) ในเด็กที่มีกลุ่มโรคซับซ้อน,
การดู แ ลเด็กรวมถึ งทารกในภาวะฉุ กเฉิ นและภาวะวิกฤต (Pediatric and Neonatal Emergency and Critical Care
Management) ซึ่ งประเทศไทยประสบกับภาวะขาดแคลนที มชานาญการเป็ นอย่างมากในขณะนี้ โดยโรงพยาบาล
เด็กสมิ ติ เ วชจะเป็ นหนึ่ งในองค์กรสาคัญที่ ส นับสนุ นนโยบายและทิ ศ ทางของประเทศไทยที่ จะก้าวสู่ การเป็ น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Asian Medical hub) อย่างยัง่ ยืน ต่อไป
9. สถาบันออโธปิ ดิกส์ รัฐมิสซูรี่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
บริ ษทั และสถาบันออโธปิ ดิกส์ รัฐมิสซูรี่ (Missouri Orthopaedic Institute) ร่ วมลงนามความร่ วมมือทางวิชาการใน
การแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละทักษะทางการแพทย์ดา้ นออโธปิ ดิ กส์ ด้วยการจัด กิ จกรรมวิ ช าการต่ างๆ เช่ น การ
ประชุมสัมมนาทางการแพทย์ เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเพื่อส่ งเสริ มงานด้านการศึ กษาและวิจยั
ด้านออโธปิ ดิ กส์และความร่ วมมือทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ มีปัญหา
ด้านกระดูกและข้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
10. โรงเรี ยนแพทย์ ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี
บริ ษทั และภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์และศัลยศาสตร์ อุบตั ิ เหตุ โรงเรี ยนแพทย์ฮนั โนเวอร์ (Hannover Medical School)
ร่ ว มลงนามความร่ วมมื อ ทางวิช าการในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และทักษะทางการแพทย์ดา้ นออโธปิ ดิ กส์ และ
ศัลยศาสตร์ อุบตั ิ เ หตุ ด้วยการจัดกิ จกรรมวิชาการต่ า งๆ เช่ น การประชุ มสัมมนาทางการแพทย์ รวมทั้งการส่ ง
บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลเข้ารับการฝึ กอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณโรงเรี ยนแพทย์ฮนั โนเวอร์ ประเทศ
เยอรมนี เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเพื่อส่ งเสริ มงานด้านการศึ กษาและวิจยั ด้านออโธปิ ดิ กส์ และ
ศัลยศาสตร์ อุ บ ัติ เ หตุ ซึ่ งจะช่ ว ยเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการดู แ ลรั กษาผูป้ ่ วยที่ มีปัญหาด้า นนี้ ใ นโรงพยาบาลอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
11. โรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุ่น
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และโรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขุมวิท ในเครื อบริ ษทั กับโรงพยาบาลทากัตสึ กิ ประเทศญี่ปุ่น
ร่ วมลงนามในสัญญาเป็ นพันธมิตร นาความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาด้านกุมารเวชศาสตร์ และด้านศัลยกรรมกระดูก
และข้อ ร่ วมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อต่อยอดศักยภาพความสามารถของสมิติ
เวช ซึ่ งได้เปิ ดโรงพยาบาลญี่ ปุ่น สมิติเวช (Japanese Hospital by Samitivej) เมื่อกลางปี 2562 เพื่อการดูแลผูป้ ่ วย
ญี่ปุ่นในประเทศไทย และที่ส่งต่อจากประเทศใกล้เคียง
12. บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จากัด ร่ วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิ วิทยา จากัด ร่ วมกับราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทย จัดประชุ มวิชาการ Interhospital Renal Clinicopathological Conference ตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมา เปิ ดโอกาสให้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคไตและ
พยาธิ แ พทย์ และแพทย์ป ระจ าบ้า นกว่ า 50 ท่ า น จากโรงเรี ย นแพทย์แ ละโรงพยาบาลต่ า งๆในประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และกรณี ศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มความเชี่ ยวชาญในการวินิจฉัยอาการ และเป็ นแนวทางใน
การรักษาต่อไป โดยกาหนดให้มีการประชุมวิชาการโรคไตปี ละ 3 ครั้ง
13. Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (Samitivej Allergy SAI) ตอกย้ าความเป็ นผูน้ าในการรักษาโรคภูมิแพ้ระดับสากล ด้วย
การลงนามความร่ วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (SAI) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นสถาบันทางการแพทย์ดา้ นภูมิแพ้
ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในความร่ วมมือทางการแพทย์ การศึกษา วิจยั และการพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรค
ภูมิแพ้
14. ความร่ วมมือกับคณะแพทย์ ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ทาการวิจยั ร่ วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกี่ ยวกับ “ การพัฒนาเซลล์มะเร็ ง
เพาะเลี้ยงตัวแทนผูป้ ่ วย” เพื่อศึกษาระดับการตอบสนองต่อยาต้านมะเร็ ง และกาหนดยาต้านมะเร็ งที่เฉพาะเจาะจงที่
จะใช้ในผูป้ ่ วย (Cancer avatar model for drug testing) โดยโครงการวิจยั จะใช้ระยะเวลา 3 ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ คือแนวทางการรักษามะเร็ งรู ปแบบใหม่ และสามารถนาไปพัฒนาการรักษาและพยากรณ์การตอบสนองต่อ
การรักษาในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งได้
15. ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกความร่ วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีกรอบของความ
ร่ วมมือหลักๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากร การให้บริ การส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของประชาชน มี
การส่ งเสริ มงานวิชาการ งานวิจยั และนวัตกรรม มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ท้ งั
สองสถาบันเห็นสมควรร่ วมกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั เป็ นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในหลายระดับ
อาทิ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ Hospital Accreditation Thailand-HA จานวน 30 โรงพยาบาล
และได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล Joint Commission International-JCI จานวน 14 โรงพยาบาล นอกจากนี้
โรงพยาบาลกรุ งเทพสานักงานใหญ่ ยังได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้น
ก้าวหน้า (Advanced HA)
Hospital
Joint Commission
โรงพยาบาล
Accreditation
Advanced HA
International–JCI
Thailand-HA
1 โรงพยาบาลกรุ งเทพสานักงานใหญ่
X
ไม่รวมโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลกรุ งเทพ
ชีวา ทรานสิ ชนั่ นัล
- โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ
X
แคร์และโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลวัฒโนสถ
กรุ งเทพอินเตอร์
- โรงพยาบาลชีวา ทรานสิ ชนั่ นัล แคร์
เนชัน่ แนล
- โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์เนชัน่ แนล
2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขมุ วิท

X

X

3 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์

X

X

4 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
5 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

X
X

6 โรงพยาบาลพญาไท 1
7 โรงพยาบาลพญาไท 2

X
X

X

X

8 โรงพยาบาลพญาไท 3

X

9 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์

X

10 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิ น

X

11 โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4

X

12 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

X

13 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

X

14 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

X

15 โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา

X

16 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
17 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา
18 โรงพยาบาลพญาไท ศรี ราชา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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X
X
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Joint Commission
International–JCI

โรงพยาบาล
19 โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง

X

Hospital
Accreditation
Thailand-HA
X

20 โรงพยาบาลศรี ระยอง

X

21 โรงพยาบาลกรุ งเทพจันทบุรี

X

22 โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่

Advanced HA

X

23 โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุ โลก

X

24 โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น

X

25 โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร

X

26 โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา

X

27 โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช

X

28 โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิ น

X

29 โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย

X

30 โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต

X

31 โรงพยาบาลกรุ งเทพสิ ริโรจน์

X

32 โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่

X
X

33 โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

X

34 โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด

X

35 โรงพยาบาลเปาโล รังสิ ต

X

36 โรงพยาบาลกรุ งเทพ สุ ราษฏร์

X

นิตบิ ุคคลที่บริษทั ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อบริษัท
1 บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ
จากัด (มหาชน)
2 บริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด ถือ
ผ่าน BSD

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

วันที่
จดทะเบียน
2 ม.ค. 2524

สถานที่ต้งั

2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพ
26 ส.ค. 2541
2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพ

ประเภทธุรกิจ
ประกันสุ ขภาพ

จาหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

25,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

99.99%

100,000,000 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้
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รายชื่อบริษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ต้งั

3 บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮ็ลท์แคร์ ซิส
25 ก.ค. 2544
2301/2 ถนน
เท็มส์ จากัด BDMS : 74.02% SVH
เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต
: 21.04%และ BNH : 4.93%
ห้วยขวาง กรุ งเทพ
4 บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด 30 ม.ค. 2535 123 หมู่ 8 ถนนศรี
นคริ นทร์ ตาบลบาง
เมือง อาเภอเมือง
จังหวัด
สมุทรปราการ
5 บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
8 ต.ค. 2529
670/1ถนน
พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต
พญาไท กรุ งเทพ
6 บริ ษทั เฟิ สท์ เฮ็ลธ ฟู้ ด จากัด (First 23 มี.ค. 2547
488 ถนนศรี
Health) ถือผ่าน SVH
นคริ นทร์ เขตสวน
หลวง กรุ งเทพ
7 บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ 22 ต.ค. 2535
จากัด (มหาชน) ถือผ่าน RBH :
46.88% และ MP: 0.33%

8 บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด ถือผ่าน RBH

1 มิ.ย. 2504

9 บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิ ยา จากัด
ถือผ่าน RBH

8 ธ.ค. 2557

10 บริ ษทั เอส วี โฮลดิง้ จากัด (SV
Holding) ถือผ่าน SVH

28 ส.ค. 2556

11 บริ ษทั เออร์วงิ่ เชอริ เดน เอส อี
จากัดถือผ่าน SVH

14 พ.ย. 2545
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ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

บริ การตรวจ
วิเคราะห์แลป

7,500,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

98.69%

โรงพยาบาลเอกชน 8,400,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 93.65%
5 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 100,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

จาหน่ายสิ นค้าเพื่อ 1,400,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
สุ ขภาพ เวชสาอางค์
10 บาทต่อหุน้
และบริ การจัดการ
อาคารและสถานที่
101/99 ซอยนวนคร ผลิตและจาหน่าย 12,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
7 ถนนพหลโยธิน
เวชภัณฑ์
10 บาทต่อหุน้
ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
39/1 ถนน ราม ผูผ้ ลิตและจาหน่าย 49,900,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
อินทรา เขตคันนา ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้
ยาว กรุ งเทพ
และวัสดุทางการ
แพทย์
2301/2 ถนน
บริ การตรวจ
3,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต วิเคราะห์แลป
10 บาทต่อหุน้
ห้วยขวาง กรุ งเทพ
488 ถนนศรี
การลงทุน
800,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
นคริ นทร์ เขตสวน
10 บาทต่อหุน้
หลวง กรุ งเทพ
488 ถนนศรี
ให้บริ การจัดการ
10,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
นคริ นทร์เขตสวน
และบริ หาร
10 บาทต่อหุน้
หลวงกรุ งเทพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ในธุรกิจ
รักษาพยาบาล

หน้าที่ 13

95.76%

47.17%

100.00%

95.00%

95.76%

95.74%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ต้งั

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

12 บริ ษทั โรงพยาบาลเทพากร จากัด
(TPK) ถือผ่าน BSN

โรงพยาบาลเอกชน 3,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

50.03%

13

โรงพยาบาลเอกชน 10,500,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

84.00%

14

15

16

17

18

19

20

21

14 มิ.ย. 2538 24 ซอย1 ถนนเทศา
ตาบลสนามจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโลพระ
7 ก.ย. 2535 288 ถนนสุ ขสวัสดิ์
ประแดง จากัด
อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเขาใหญ่ 18 ก.ค. 2550 2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7
จากัด
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุ งเทพ
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา 24 พ.ย. 2535
1308/9 ถนน
จากัด
มิตรภาพ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย
14 ส.ค. 2546 57 หมู่ 3 ตาบลบ่อ
จากัด
ผุด อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ
24 พ.ค. 2555 88/8 หมู่ที่ 6 ตาบล
เชียงใหม่ จากัด
หนองปาครั่ง อาเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงใหม่
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ
4 ส.ค. 2558 369 หมู่ที่ 13 ตาบล
เชียงราย จากัด
นางแล อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมือง
27 ก.ค. 2558 59/3 ถนนเพชร
ราช จากัด
เกษม ตาบลหน้า
เมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ
8 ก.พ. 2556 888 ถนนมะลิวลั ย์
ขอนแก่น จากัด
ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด
25 ม.ค 2537 276 ถนนสุ ขมุ วิท
จากัด
อาเภอเมือง จังหวัด
ตราด

ประเภทธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

โรงพยาบาลเอกชน 7,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
(ยังไม่เปิ ด
10 บาทต่อหุน้
ดาเนินการ)
โรงพยาบาลเอกชน 30,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา 91.45%
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 15,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน 150,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน 60,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน 130,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน 150,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน 50,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
5 บาทต่อหุน้

99.76%

หน้าที่ 14

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัท

วันที่
จดทะเบียน

22 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา
จากัด

1 พ.ค. 2532

23 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ
พิษณุโลก จากัด

26 ส.ค. 2556

24 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต
จากัด

15 มี.ค. 2537

25 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

26 ส.ค. 2557

26 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง
จากัด

13 ส.ค. 2545

27 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนาม
จันทร์ จากัด (BSN)

27 พ.ค. 2557

28 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุ
ราษฎร์ จากัด

26 มิ.ย.
2556

29 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ
หาดใหญ่ จากัด

27 ก.ค.2538

30 บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร
จากัด

28 พ.ค. 2550

31 บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
(PT1) ถือผ่าน PPCL

11 ธ.ค. 2544
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สถานที่ต้งั
301 ถนนสุ ขมุ วิท
กม.143 อาเภอเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
138 ถนนพระองค์
ดา ตาบลในเมือง
อาเภอเมือ
จังหวัดพิษณุโลก
2/1 ถนนหงษ์หยก
อุทิศ อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
44 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ตาบล
วิชิต อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
8 หมู่ 2 ซอยแสง
จันทร์เนรมิตร ตาบล
เนินพระ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
1194 ถนนเพชร
เกษม ตาบลสนาม
จันทร์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
179 หมู่ที่ 1 ตาบล
วัดประดู่ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
75 ซอย 15 ถนน
เพชรเกษม อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา
111 ถนนทองใหญ่
ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
364/1 ถนนศรี
อยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพ

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

โรงพยาบาลเอกชน 28,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 97.27%
10 บาทต่อหุน้
โรงพยาบาลเอกชน 80,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 100,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 5 บาทต่อหุน้

99.70%

โรงพยาบาลเอกชน 361,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา 100.00%
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 40,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 365,500,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 100,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 100,000,000/ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
5 บาทต่อหุน้

98.82%

โรงพยาบาลเอกชน 80,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน 48,100,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

หน้าที่ 15

98.62%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัท

วันที่
จดทะเบียน

32 บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
ถือผ่าน PPCL

7 ก.ย. 2527

33 บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
ถือผ่าน PPCL

24 ก.ย. 2539

34 บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร
จากัด (มหาชน) ถือผ่าน PPCL

17 ก.พ. 2538

35 บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอ
ราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด

7 พ.ย. 2544

36 บริ ษทั กรี นไลน์ ซินเนอร์จ้ ี จากัด

18 ส.ค. 2551

37 บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด
(BSD)

23 ก.ย. 2557

38 บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์
29 มิ.ย. 2538
เซอร์วสิ เซส จากัด BDMS: 87.25%
และ RBH : 12.75%
39 บริ ษทั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้า
29 ส.ค. 2554
ประกันภัย จากัด
40 บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด

41 บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) BDMS: 35.01%
และ RBH : 29.02%

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

17 ก.ค. 2513

สถานที่ต้งั
943 ถนน
พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต
พญาไท กรุ งเทพ
111 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษี
เจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพ
90 ถนนศรี ราชา
นคร 3 ตาบลศรี
ราชา อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุ งเทพ
488 อาคาร
โรงพยาบาลสมิติ
เวช ศรี นคริ นทร์
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุ งเทพ
2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุ งเทพ
2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพ
2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพ
1 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุ งเทพ

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

โรงพยาบาลเอกชน 22,511,351 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

97.81%

โรงพยาบาลเอกชน หุน้ สามัญ 5,442,995 / มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ์ 3,750,000 /มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุน้
โรงพยาบาลเอกชน 35,954,180 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

97.58%

74.35%

บริ การตรวจ
วิเคราะห์แลป

1,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

บริ การด้าน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

20,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

การลงทุน

101,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

บริ การขนส่ งทาง 40,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
อากาศยาน
10 บาทต่อหุน้
นายหน้าประกัน

95.00%

100.00%

2,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้

โรงพยาบาลเอกชน หุน้ สามัญ 8,700,000 มูลค่าหุน้
85.71%
ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ์ 1,300,000/ มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุน้
7 ม.ค. 2536 337 ถนนสมเด็จ โรงพยาบาลเอกชน 19,384,226 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 64.03%
พระเจ้าตากสิ น เขต
10 บาทต่อหุน้
ธนบุรี กรุ งเทพ

หน้าที่ 16

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัท
42 บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์
จากัด (BNH)
43 บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด

44 บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
จากัด
45 บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท
จากัด
46 บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง
จากัด (BDMS Acc)
47 บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน
จากัด
48 บริ ษทั ประสิ ทธิ์พัฒนา จากัด
(มหาชน) (PPCL)
49 บริ ษทั รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์
จากัด (RBH)
50 บริ ษทั วัฒนเวช จากัด

51 บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด
(มหาชน)
52 บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
(SVH)

53 บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ต้งั

27 ส.ค. 2534 9/1 ถนนคอนแวนต์
แขวงสี ลม เขตบาง
รัก กรุ งเทพ
23 ก.ย. 2553 2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุ งเทพ
12 ม.ค. 2560 2/4 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ
19 ธ.ค. 2561 2 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ
17 ก.ค. 2546 1/1 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพ
21 เม.ย. 2559 2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุ งเทพ
14 ม.ค. 2517 943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพ
11 ก.พ. 2551 2 ซอยศูนย์วจิ ยั 7
ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ กรุ งเทพ
28 ต.ค. 2526 25/14 ถนนท่าหลวง
อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
27 ม.ค. 2536 44/505 ถนนนวมิ
นทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุ งเทพ
28 ธ.ค. 2519 133 สุ ขมุ วิท 49
แขวงคลองตัน เขต
วัฒนา กรุ งเทพ
22 ส.ค. 2556

888/88 หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านสวน

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

โรงพยาบาลเอกชน 58,611,935 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

91.48%

บริ การจัดฝึ กอบรม 100,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

100.00%

ศูนย์การแพทย์ดา้ น 1,260,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา 100.00%
เวชศาสตร์ชะลอวัย
ไว้ 10 บาทต่อหุน้
และฟื้ นฟูสุขภาพ
โรงแรม
60,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้
ให้บริ การด้านบัญชี 3,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้
บริ หารทรัพย์สิน

1,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

100.00%

100.00%

การลงทุน

1,108,208,020 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา 98.62%
ไว้ 1 บาทต่อหุน้

การลงทุน

108,600,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน 18,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

99.72%

โรงพยาบาลเอกชน 200,538,671 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ 10 บาทต่อหุน้

99.76%

โรงพยาบาลเอกชน 100,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตรา 95.76%
(สมิติเวช สุ ขมุ วิท
ไว้ 10 บาทต่อหุน้
และสมิติเวช
ศรี นคริ นทร์)
โรงพยาบาลเอกชน 80,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100.00%
10 บาทต่อหุน้
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ต้งั

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี
54 บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด ถือ 30 ต.ค. 2533
ผ่าน SVH

55 บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด (MP) 26 ส.ค. 2514

8 ซอยแหลมเกตุ
ถนนเจิมจอมพล
อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
124 ถนนธนบุรีปากท่อ กรุ งเทพ
555/5 ถนนโพศรี
อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
488 ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวน
หลวง กรุ งเทพ
2/4 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ

โรงพยาบาลเอกชน 18,751,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

ผลิตและจาหน่ายยา 4,286,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 87.05%
10 บาทต่อหุน้
โรงพยาบาลเอกชน 30,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 25.11%
10 บาทต่อหุน้

56 บริ ษทั อุดรพัฒนา* (1994) จากัด
BDMS : 15.26% และ PT1 : 10%

9 มิ.ย. 2537

57 บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด
ถือผ่าน SVH

23 เม.ย. 2563

58 บริ ษทั เฮลท์ พลาซ่า จากัด ถือผ่าน
RBH

29 ก.ค. 2563

59 บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ถือผ่าน N Health

9 พ.ย. 2563

60 Angkor Pisith Co., Ltd.

20 ธ.ค. 2548

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

20 ธ.ค. 2548

62 BDMS Inter Pte. Ltd.

8 เม.ย. 2556

2301/2 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพ
National Road
No.6, Svay
Dangkom
Commune, Siem
Reap , Cambodia.
61A Street 214,
Sangkat Beong
Rang, Phnom
Penh, Cambodia.
ประเทศสิ งคโปร์

63 N Health Asia Pte. Ltd.

8 เม.ย. 2556

ประเทศสิ งคโปร์

การลงทุน

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

27 มิ.ย. 2557

ประเทศกัมพูชา

บริ การตรวจ
วิเคราะห์แลป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

67.38%

ลงทุนและพัฒนา
ธุรกิจด้าน
การแพทย์

1,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
100 บาทต่อหุน้

100%

พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4,000,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
10 บาทต่อหุน้

100%

บริ การถอดรหัส
พันธุกรรมมนุษย์
ทั้งจีโนม

1,500,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
100 บาทต่อหุน้ เรี ยกชาระแล้ว
หุน้ ละ 26 บาท

30.00%

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

10,000 / มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
USD1,000 ต่อหุน้

80.00%

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา
(ยังไม่เปิ ด
ดาเนินการ)
การลงทุน

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

100.00%

200,000 / มูลค่าที่ตราไว้
USD 1 ต่อหุน้
3,500,000 / มูลค่าที่ตราไว้
USD 1 ต่อหุน้
1,000 / มูลค่าที่ตราไว้
KHR 1,280,000 ต่อหุน้

100.00%

หน้าที่ 18

100.00%
100.00%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัท

วันที่
จดทะเบียน

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

66

67

68

69
70

สถานที่ต้งั

21 ก.ย. 2558 807 Mahabannoola,
Lanmadaw
Township, Yangon,
Myanmar
Phnom Penh First Property Co.,
27 พ.ย. 2549 61A Street 214,
Ltd.
Sangkat Beong
Rang, Phnom
Penh, Cambodia
Phnom Penh Medical Services Co., 27 พ.ย. 2549 Toeuk Thla Village,
Ltd.
Russian Federation
Blvd Phnom Penh,
Cambodia.
S.R.Property Investment Co., Ltd. 20 ธค. 2548 517 Road No.6,
Khum Svay
Damdum, Siem
Reap, Cambodia.
Samitivej International Co., Ltd.
22 ก.ย. 2557 ประเทศสาธารณรัฐ
ถือผ่าน SV Holding
แห่งสหภาพเมียนมา
Siem Reap Land Investment Co., 10 ก.พ. 2549 517 Road No.6,
Ltd.
Khum Svay
Damdum, Siem
Reap, Cambodia.

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้ว

อัตราการ
ถือหุ้น

บริ การตรวจ
วิเคราะห์แลป

100,000 / มูลค่าที่ตราไว้
MMK 5,000 ต่อหุน้

60.00%

อสังหาริ มทรัพย์

1,000 / มูลค่าที่ตราไว้
KHR 20,000 ต่อหุน้

49.00%

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

22,000 / มูลค่าที่ตราไว้
USD 2,500 ต่อหุน้

100.00%

อสังหาริ มทรัพย์

1,000 / มูลค่าที่ตราไว้
KHR 20,000 ต่อหุน้

49.00%

คลินิก

1,250,000 / มูลค่าที่ตราไว้
USD 1 ต่อหุน้
1,000 / มูลค่าที่ตราไว้
KHR 20,000 ต่อหุน้

80.00%

อสังหาริ มทรัพย์

หมายเหตุ:
* บริ ษทั เข้าไปลงทุนไม่ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
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49.00%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั มีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็ นการดาเนินงาน ผ่านบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่ งสามารถสรุ ปโครงสร้าง
รายได้ตามงบการเงินรวมได้ดงั นี้ :
โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั และบริษทั ย่ อย (เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2561-2563)
ประเภท
ของ
รายได้
ค่ ารักษาพยาบาล

ดาเนินการโดย

อัตราการ
ถือหุ้น
(%)

2563

2562

2561

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

100.00

9,863.89

15.14

14,703.51

18.46

13,749.41

18.51

บมจ. สมิติเวช
บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์

95.76

10,167.13

15.60

12,449.03

15.63

11,506.83

15.49

91.48

บมจ. ประสิ ทธิ์พัฒนา

98.62

2,110.45
11,112.57

3.24
17.05

2,990.17
13,506.70

3.76
16.96

2,946.40
12,887.95

3.97
17.35

100.00

3,543.32

5.44

3,672.88

4.61

3,313.73

4.46

บจก. การแพทย์สยาม

85.71

1,117.02

1.71

1,136.52

1.43

1,193.64

1.61

บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย

99.76

972.51

1.49

1,059.13

1.33

1,232.11

1.66

บจก. เปาโล สมุทรปราการ
บจก.โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

93.65

1,248.68

1.92

1,339.45

1.68

1,334.79

1.80

84.00

374.38

0.57

400.93

0.50

324.57

0.44

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา

97.27

3,361.76

5.16

4,069.42

5.11

3,936.28

5.30

บจก.โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง

100.00

2,434.87

3.74

2,785.63

3.50

2,536.74

3.41

บจก.โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด

99.76

549.05

0.84

630.56

0.79

550.51

0.74

บจก. วัฒนเวช

99.72

1,466.18

2.25

1,634.85

2.05

1,427.64

1.92

บจก.โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่

98.82

1,485.80

2.28

1,664.75

2.09

1,636.09

2.20

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย

100.00

532.62

0.82

774.38

0.97

715.52

0.96

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต

99.70

2,224.01

3.41

3,028.52

3.80

2,900.54

3.90

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพ ราชสี มา

91.45

1,701.49

2.61

1,893.11

2.38

1,721.00

2.32

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร

100.00

791.56

1.21

1,026.76

1.29

956.59

1.29

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก

100.00

678.82

1.04

767.19

0.96

728.95

0.98

64.03

687.21

1.05

944.11

1.19

761.32

1.02

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่

100.00

1,096.05

1.68

1,181.62

1.48

977.96

1.32

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น
บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์
(BSN)

100.00

715.91

1.10

742.13

0.93

671.67

0.90

100.00

1,435.85

2.20

1,559.35

1.96

1,365.49

1.84

บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ

บจก. เปาโลเมดิค

บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ประเภท
ของ
รายได้

ดาเนินการโดย

อัตราการ
ถือหุ้น
(%)
50.03

2563
รายได้

2562
%

รายได้

2561
%

รายได้

%

160.79

0.25

150.94

0.19

142.57

0.19

100.00

768.13

1.18

1,158.88

1.46

1,197.63

1.61

100.00

954.32

1.46

898.17

1.13

729.72

0.98

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช

100.00

565.50

0.87

648.21

0.81

586.54

0.79

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพสุ ราษฎร์

100.00

363.79

0.56

316.37

0.40

249.12

0.34

บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

100.00

446.13

0.68

239.06

0.30

102.91

0.14

บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย

100.00

138.18

0.21

126.46

0.16

0

0.00

80.00

125.43

0.19

199.38

0.25

178.94

0.24

100.00

983.48

1.51

940.37

1.18

789.02

1.06

บจก. โรงพยาบาลเทพากร (ถือหุน้ โดย
BSN)
บจก. โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์
เนชัน่ แนล
บจก. สมิติเวช ชลบุรี

Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

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

รวม
รายได้ที่เกีย่ วข้ องกับการรักษาพยาบาล
98.69

939.10

1.44

945.33

1.19

896.41

1.21

100.00

18.17

0.03

4.26

0.01

0.70

0.00

บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิ ยา

95.00

0.26

0.00

-

0.00

0.11

0.00

N Health Myanmar Co.,Ltd
บจก. ไบโอ โมเลกุลล่าร์ แลบบอราทอ
รี่ ส์ (ประเทศไทย)
รวม

60.00

31.23

0.05

42.17

0.05

36.80

0.05

95.00

0.80

0.00

-

0.00

-

0.00

989.55

1.52

991.75

1.25

934.02

1.26

บจก. เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
N Health (Cambodia) Co., Ltd.

รวมรายได้จากการดาเนินงานหลัก

65,166.46 100.00

79,630.29 100.00

74,286.20 100.00

หมายเหตุ นอกเหนือจากรายได้จากการดาเนิ นงานหลักตามโครงสร้างรายได้ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังมีรายได้
จากการจาหน่ายน้ าเกลือ ยา และเวชภัณฑ์ จากบริ ษทั ย่อย ซึ่ งแสดงอยู่ในหมวดรายได้จากการจาหน่ายสิ นค้าในงบ
กาไรขาดทุน ดังนี้
รายชื่อบริษัท

อัตราการถือหุ้น (%)

2563

2562

2561

100.00

1,343.22

1,408.71

1,418.35

87.05

790.33

824.70

758.66

บริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด

100.00

654.74

735.01

791.76

บริ ษทั เฟิ สท์ เฮ็ลธ ฟู้ ด จากัด
รวม

95.76

119.33

123.92

117.98

2,907.62

3,092.35

3,086.75

บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 21

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะการให้ บริการและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจด้ านการรักษาพยาบาลของกลุ่ม
ลาดับ

รายชื่อโรงพยาบาล

ชื่อบริษัท

ขนาด
จานวน อัตราการ
โรงพยาบาล เตียงรวม ถือหุ้น
(เตียง)
(ร้ อยละ)

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โรงพยาบาลกรุ งเทพ
โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ
โรงพยาบาลวัฒโนสถ
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิ ชนั่ นัล แคร์
โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์เนชัน่ แนล
โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิ น
โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์
โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช
โรงพยาบาลกรุ งเทพเพชรบุรี
โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุ งเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด
โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา
โรงพยาบาลกรุ งเทพปากช่อง
โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร
โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่
โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย
โรงพยาบาลกรุ งเทพสุราษฎร์

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จากัด
บริ ษทั วัฒนเวช จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ ราชสี มา จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ ราชสี มา จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุราษฎร์ จากัด

373
97
48
52
172
64
210
142
255
400
220
185
114
175
171
31
120
195
140
266
200
52
150

100.00
100.00
100.00
97.27
100.00
99.72
99.76
100.00
91.45
91.45
100.00
100.00
100.00
99.70
98.82
100.00
100.00

24
25

โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย
โรงพยาบาลกรุ งเทพสิ ริโรจน์

บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

80
151

100.00
100.00

บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)

311

4,063

กลุ่มโรงพยาบาลสมิตเิ วช
26

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขมุ วิท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

95.76

หน้าที่ 22

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ลาดับ

รายชื่อโรงพยาบาล

27
28

โรงพยาบาลสมิติเวชศรี นคริ นทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา

29

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

30
31

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

ชื่อบริษัท
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
บริ ษทั ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ขนาด
จานวน อัตราการ
โรงพยาบาล เตียงรวม ถือหุ้น
(เตียง)
(ร้ อยละ)
400
95.76
184
67.38

(1)

150

64.03

บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

260
59

100.00
1,364

บริ ษทั บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด

144

144

91.48

Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

30
100

130

80.00
100.00

บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด (2)
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด (2)
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด (2)
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน) (2)
บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)

224
260
267
350

บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จากัด

267
150
162
200
169
60

บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยองจากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลเทพากร จากัด (3)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา จากัด

195
100
100
232

โรงพยาบาล BNH
32

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล
33
34

Royal Angkor Pisith
Royal Phnom Phen Hospital

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
35
36
37
38
39

โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

140

98.62
97.81
97.58
74.35
1,241

99.76

1,008

100.00
100.00
100.00
93.65
85.71
84.00

627

100.00
50.03
99.70
97.27

กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
40
41
42
43
44
45

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล รังสิ ต
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน
46
47
48
49

โรงพยาบาลศรี ระยอง
โรงพยาบาลเทพากร
โรงพยาบาลดีบุก

โรงพยาบาลจอมเทียน
จานวนเตียงรวมกลุ่ม BDMS

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

8,577

หน้าที่ 23

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ลาดับ

รายชื่อโรงพยาบาล

ขนาด
จานวน อัตราการ
โรงพยาบาล เตียงรวม ถือหุ้น
(เตียง)
(ร้ อยละ)

ชื่อบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลทีล่ งทุนถือหุ้นแต่ ไม่ ได้ มสี ่ วนร่ วมในการบริหาร
50

โรงพยาบาลเอกอุดร

บริ ษทั อุดรพัฒนา (1994) จากัด (4)

350

25.11

หมายเหตุ : (1) บริ ษทั ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 35.01 โดย BDMS และร้อยละ 29.02 โดย
บริ ษทั รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ BDMS ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
(2) ถือหุน้ โดย บริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ BDMS ถือหุน้ ร้อยละ 98.62
(3) บริ ษทั โรงพยาบาลเทพากร จากัด ถือหุ ้นโดย บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่ BDMS ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
(4) บริ ษทั อุดรพัฒนา (1994) จากัด ถือหุน้ โดย BDMS ร้อยละ 15.26 และบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
ร้อยละ 10.00

ธุรกิจที่เกีย่ วข้ องและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลของกลุ่ม
ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00

ชื่อบริษัท

1. ธุรกิจด้านบริ การสุขภาพเชิงป้ องกัน
(Wellness Clinic)

บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด

2. ผลิตและจาหน่ายยา น้ าเกลือ

บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด(1)

100.00

และวัสดุภณั ฑ์ทางการแพทย์

บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด

87.05

บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน) (2)

47.17

3. จาหน่ายและเวชภัณฑ์

บริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด (3)

100.00

4. ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ (Lab) และ

บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จากัด(4)

98.69

Share Services ด้านจัดซื้อ

บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิ ยา จากัด(1)

95.00

N Health (Cambodia) Co., Ltd.(5) (จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)

100.00

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

60.00

บริ ษทั โนโวยีน เอ็นเฮลท์ (ประเทศไทย) จากัด(8)

30.00

บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด

95.00

5. ห้องปฏิบตั ิการทดลองชีวโมเลกุล

6. Share Services ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษทั กรี นไลน์ ซินเนอร์จ้ ี จากัด

100.00

7. บริ การขนส่งผูป้ ่ วยทางอากาศ
(Medical Evacuation)
8.บริ การด้านการจัดเลี้ยงและอาหารให้แก่

บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิ เซส จากัด(6)

100.00

บริ ษทั เออร์วงิ่ เชอริ เดน เอส อี จากัด(7)

95.74

ผูใ้ ช้บริ การในกลุ่ม

บริ ษทั เฟิ สท์ เฮ็ลธ ฟู้ ด จากัด(7)

95.76
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ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท

อัตราการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
49.00

9. บริ การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน)

S.R. Property Investment Co., Ltd.

เพื่อดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศ

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

49.00

กัมพูชา

Phnom Penh First Property Co., Ltd

49.00

10. กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare
Business (Holding Company)

บริ ษทั รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด

100.00
100.00

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิ งค์โปร์)

100.00

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิ งค์โปร์)

100.00

11. ศูนย์อบรมด้านวิชาชีพเฉพาะทางให้กลุ่ม บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั
12. ธุรกิจประกันสุขภาพ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)

100.00
99.99

บริ ษทั กรุ งเทพพรี เมียร์ นายหน้าประกันภัย จากัด

100.00

13. บริ การด้านบัญชี

บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติง้ จากัด

100.00

14. บริ หารสิ นทรัพย์

บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด

100.00

15. โรงแรม

บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด

100.00

16. Health Innovation

บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด(7)

100.00

17. พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริ ษทั เฮลท์ พลาซ่า จากัด(1)

100.00

หมายเหตุ : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ถือหุน้ โดย บริ ษทั รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
ถือหุน้ โดย บริ ษทั รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด ร้อยละ 46.88 และ บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด ร้อยละ 0.33
ถือหุน้ โดย บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด
ถือหุน้ โดย BDMS ร้อยละ 74.02 บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน) ร้อยละ 21.04 และ บริ ษทั บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็น
เตอร์ จากัด ร้อยละ 4.93
ถือหุน้ โดย N Health Asia Pte. Ltd.
ถือหุน้ โดย BDMS ร้อยละ 87.25 และ บริ ษทั รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด ร้อยละ 12.75
ถือหุน้ โดย บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
ถือหุน้ โดย บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษทั
ปั จจุบนั โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ อยู่ภายใต้การบริ หารจัดการโดยตรงของ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิต
เวชการ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยโรงพยาบาล 6 แห่ง คือ “โรงพยาบาลกรุ งเทพ” “โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ”
“โรงพยาบาลวัฒโนสถ” “โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์ เนชัน่ แนล” “โรงพยาบาลชี วา ทรานสิ ชนั่ แนล แคร์ ” และ
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“โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิ น ” นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลของบริ ษทั อีก 1 แห่ งซึ่ งอยู่ภายใต้การบริ หารงานของ
บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน) ได้แก่ “โรงพยาบาลสมิติเวชไช่น่าทาวน์”
1. โรงพยาบาลกรุ งเทพ
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 373 เตียง ตั้งอยู่ที่ซอยศูนย์วิจยั ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่ กรุ งเทพมหานคร ให้บริ การ
รั กษาพยาบาลครบทุ กสาขาโดยคณะแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญ พร้ อมทั้งอุ ปกรณ์ การรั กษาที่ ทันสมัย ครบวงจร เปิ ด
ให้บริ การทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางและคลินิก 49 แห่ ง ด้วย
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้
1. สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย
26. ศูนย์สุขภาพสตรี
2. ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
27. ศูนย์รักษาแผล
3. เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
28. ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
4. ศูนย์อาชีวอนามัย
29. ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
5. ศูนย์ศลั ยกรรม
30. ศูนย์จิตรักษ์
6. ศูนย์เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยบีดีเอ็มเอส
31. ศูนย์ไตเทียม
7. ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
32. คลินิกโรคข้อและรู มาติสซัม่
8. ศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วย
33. คลินิกวัคซี น
9. ศูนย์จกั ษุ
34. คลินิกอายุรกรรม
10. ศูนย์เวชศาสตร์ การบินพลเรื อน
35. คลินิกโรคความดันโลหิ ตสู ง
11. ศูนย์เลสิ ก
36. คลินิกนอกเวลา
12. ศูนย์การบาบัดด้วยออกซิ เจนความดันสู ง
37. คลินิกโรคติดเชื้อ
13. ศูนย์หู คอ จมูก
38. คลินิกสุ ขภาพเพศชาย
14. ศูนย์ทนั ตกรรม
39. คลินิกต้อหิ น
15. ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
40. คลินิกควบคุมน้ าหนักและรักษาโรคอ้วน
16. ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ
41. คลินิกต่อมลูกหมาก
17. ศูนย์โรคภูมิแพ้ และหอบหื ด
42. คลินิกเฉพาะโรค
18. ศูนย์ผิวหนังและความงาม
43. คลินิกกลิ่นปาก
19. ศูนย์โรคไต
44. คลินิกศัลยกรรมลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
20. ศูนย์กุมารเวช
45. คลินิกเด็กดี
21. ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
46. คลินิกพัฒนาการเด็ก
22. ศูนย์อุบตั ิเหตุ
47. หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ
23. ศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก

48. หน่วยการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร

24. ศูนย์ศลั ยกรรมตกแต่ง

49. แผนกโภชนาบาบัด

25. ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสี ยงในหู
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ศูนย์ให้บริ การลูกค้าต่างประเทศ ให้บริ การทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน พร้อมล่ามที่ให้บริ การในภาษาหลัก
ต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น อาหรับ เกาหลี ฝรั่งเศส จีน พม่า และเขมร เป็ นต้น รวมทั้งการอานวยความสะดวก
อื่ นๆ แก่ ชาวต่ างประเทศ อาทิ การติ ดต่ อกับบริ ษทั ประกันภัยในต่ างประเทศ การให้บริ การต่ อวีซ่า การจองตัว๋
เครื่ องบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น โดยแบ่งการบริ การแก่ชาวต่างประเทศ ดังนี้คือ
-

ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยญี่ปุ่น (Japanese Medical Service : JMS)
ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยอาหรับ (Arab Medical Services : AMS)
ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยพม่า (Myanmar Medical Services : MMS)
ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยบังคลาเทศ (Bangladesh Medical Services : BMS)
ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยต่างประเทศอื่น ๆ (International Medical Services : IMS)

นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั ศูนย์ให้บริ การลูกค้าต่างประเทศ เปิ ดให้บริ การผูป้ ่ วยชาวต่างชาติกว่า 160
ประเทศทัว่ โลก และได้รับการยกย่องว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูป้ ่ วยได้อย่างดี เยี่ยม โดยเฉพาะ
โปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยนานาชาติ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพที่ดีข้ ึ น มีความสุ ขมากขึ้ น ฟื้ นตัวเร็ วขึ้น และเสี ยค่าใช้จ่าย
รวมทั้งใช้ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลน้อยลง ด้วยการให้บริ การทางการแพทย์และการสนองตอบต่ อลูกค้า
หลากหลายเชื้อชาติ โดยคานึงถึงคุณภาพเป็ นหลัก
2. โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ
เป็ นอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ขนาด 97 เตียง ซึ่ งดาเนิ นงานเองโดยตรงภายใต้บริ ษทั กรุ งเทพ
ดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ในซอยศูนย์วิจยั บริ เวณใกล้เคี ยงกับโรงพยาบาลกรุ งเทพ นับเป็ นโรงพยาบาล
หัวใจเอกชนแห่ งแรกของประเทศไทยที่ ก่อตั้งขึ้ นจากความสาเร็ จของศูนย์หัวใจกรุ งเทพ ซึ่ งเดิ มเป็ นศูนย์รักษาโรค
เฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุ งเทพ เนื่ องจากอัตราการเพิ่ มขึ้ นของผูป้ ่ วยโรคหัวใจ ประกอบกับความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ วทางเทคโนโลยีการตรวจรั กษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจ ทาให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจขยายสถานที่ ในการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โดยการก่อตั้ง “โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ” ที่มีความพร้อมด้วยปั จจัยหลัก 3 ประการ คือ
ความเชี่ ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ครบทุ กสาขา เทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และการให้บริ การครบวงจรตั้งแต่ การ
ป้ องกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและการฟื้ นฟูส่งเสริ มสมรรถภาพหัวใจของผูป้ ่ วยตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึง
พอใจสูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ ประกอบด้วยทีมแพทย์หวั ใจครบทุกสาขา ทั้งอายุรแพทย์หวั ใจ ศัลยแพทย์หวั ใจ
อายุรแพทย์หัวใจเฉพาะทาง รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ป้ องกันโรคหัวใจ รังสี แพทย์หัวใจ แพทย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ ซึ่ งได้รับการอบรมฝึ กฝนจากต่างประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี รวมถึง
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ซ่ ึ งพร้อมให้การดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริ การ
ตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ป้ องกันและฟื้ นฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบริ การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
ด้วยห้องอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่ Mobile CCU ตลอด 24 ชัว่ โมง 7 วัน ซึ่ งประกอบด้วย
1. ศูนย์โรคหัวใจ
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
- คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน
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- คลินิกโรคหัวใจเด็ก
- คลินิกโรคพันธุ กรรมด้านโรคหัวใจ
2. ศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
- คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจอ่อนกาลัง
- คลินิกป้ องกันโรคหัวใจและลดไขมัน
3. ศูนย์ศลั ยกรรมหัวใจและทรวงอก
4. ห้องผ่าตัดหัวใจ
5. หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจทางศัลยกรรม
6. หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจทางอายุรกรรม
7. หออภิบาลพักฟื้ นผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
8. ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
9. คลินิกฟื้ นฟูและส่ งเสริ มสมรรถภาพหัวใจ
10. ห้องปฏิบตั ิการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
11. ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ด้วยความพร้อมด้านการแพทย์ระดับชั้นแนวหน้า ผสานกับประสบการณ์การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในภูมิภาค โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพพร้อมที่จะก้าวไปสู่ การรักษาโรคหัวใจแห่ งศตวรรษที่ 21 โดย
มีนวัตกรรมและเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัยได้มาตรฐานสู ง ดังนี้
- ห้องผ่าตัดอัจฉริ ยะ (Hybrid Operating Room) ซึ่ งเป็ นการนาห้องสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดหัวใจมารวมกัน
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากการสวนหัวใจ หรื อระหว่างใส่ ขดลวดเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ที่สามารถ
ทาการผ่าตัดได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งย้ายเตียงหรื อย้ายห้อง เพื่อช่วยให้การรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะผิดปกติของลิ้นหัวใจ หรื อ
ผูส้ ูงอายุที่มีความเสี่ ยงสูงจากโรคหัวใจที่ซบั ซ้อนได้อย่างแม่นยา และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- เครื่ องเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ ความเร็ วสู ง Multi detector Computed Tomography 256-slice with dual source
and dual energy (spectral) ด้วยเทคโนโลยี ใหม่ ที่มี ระบบ DUAL ENERGY (spectral) จะทาให้สามารถวินิจฉัยโรค
หลอดเลื อดหั วใจตี บที่ มี แ คลเซี ย มเกาะอยู่ ใต้ช้ ัน intima ได้แ ม่ นย าขึ้ น โดย software dual energy จะช่ วยในการ
subtraction แคลเซี ยมทาให้เห็ นรู ของหลอดเลื อดที่ ตีบชัดเจน และนอกจากนี้ ยงั สามารถทาให้เห็ นบริ เวณกล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลือดซึ่ งสัมพันธ์กบั หลอดเลือด coronary artery ที่ตีบ ซึ่ งถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ ในการใช้ MDCT ในการ
วินิจฉัย CAD ซึ่ งสามารถทาได้ในการตรวจครั้งเดียว
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (CMR) นวัตกรรมใหม่ของการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ และหลอด
เลือดหัวใจโดยไม่ใช้รังสี เอ็กซเรย์ ช่ วยให้แพทย์สามารถตรวจหาความผิดปกติ ของหลอดเลื อดหัวใจและกล้ามเนื้ อ
หัวใจ รวมถึงความผิดปกติในด้านโครงสร้าง และความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
- CARTOSOUND เป็ นนวัตกรรมการรั กษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบทันสมัยล่าสุ ด แสดงตาแหน่ งที่
ไฟฟ้ าหัวใจเต้นเร็ วผิดปกติได้แม่นยารวดเร็ ว ทาให้แพทย์สามารถจี้หวั ใจด้วยคลื่นไฟฟ้ าความถี่สูงเท่าคลื่นวิทยุบริ เวณ
ที่มีการนาไฟฟ้ าผิดจังหวะนั้นได้ดีกว่าการใช้ x-ray ช่วยในการจี้หวั ใจ ทาให้การนาไฟฟ้ าผิดปกติที่จุดนั้นถูกทาลาย
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- การผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจขณะที่หวั ใจกาลังเต้นโดยไม่ใช้เครื่ องปอดหัวใจเทียม ซึ่ งเรี ยกว่า
Off – Pump CABG
- การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพองและฉี กขาดโดยการผ่าตัดและดามด้วยขดลวด โดยทีมศัลยแพทย์ที่มี
ความชานาญ มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยด้วยการดามด้วยขดลวด
- ECMO เครื่ องหัวใจและปอดเที ยมช่วยในการปั้ มเลือดแทนหัวใจและแลกเปลี่ยนก๊าซแทนปอด นาเลือดดา
ออกจากร่ างกายเพื่อไปฟอกที่เครื่ อง ECMO ให้เป็ นเลือดแดง สาหรับผูป้ ่ วยอาการหนักที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีปกติ
รวมถึ งเพิ่ มความปลอดภัยระหว่างเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยอาการหนักที่ แต่ เดิ มไม่ สามารถเคลื่ อนย้ายได้ ด้วยที มแพทย์
พยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยวิกฤตที่มีความชานาญเฉพาะทางสู ง
- เทคนิคการผ่าตัดส่ องกล้องปอดแผลเดียว (Uniportal VATS) ด้วยระบบนาทางแม่เหล็กไฟฟ้ า ด้วยการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากจานวนและขนาดของแผลที่ลดลง ยังมีการพัฒนาเทคนิ คการผ่าตัดส่ องกล้องด้วยระบบนาทาง
แม่ เ หล็ กไฟฟ้ า (Electromagnetic Navigation Bronchoscopy – ENB) โดยเป็ นการใช้เ ทคโนโลยี ร ะบบ GPS ค้นหา
ตาแหน่งของก้อนเนื้ อบริ เวณปอดที่มีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตรได้อย่างถูกต้องชัดเจน ทาให้แพทย์เฉพาะทางที่มีความ
ชานาญสามารถทาการผ่าตัดส่ องกล้องได้ตรงตามตาแหน่ งในระยะเวลาที่ ไม่นาน ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผ่าตัด
รักษาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
- 24 Hour Intervention สาหรับผูป้ ่ วยที่ มีอาการเจ็บแน่ นหน้าอกสงสัยกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อด หรื อหลอด
เลือดหัวใจตีบตัน หรื อ Heart Attack ให้บริ การวินิจฉัย สวนหัวใจ และการขยายหลอดเลือด รวมถึงการใส่ ขดลวดโดย
ทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
- ห้องอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่ (Mobile CCU) การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยก่อนเคลื่อนย้ายด้วย Mobile CCU ซึ่ งเป็ น
รถพยาบาลนาเข้าจากเยอรมัน ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและรักษาโรคหัวใจครบครันเสมือนผูป้ ่ วยอยู่ในหอ
อภิบาลหัวใจในโรงพยาบาล พร้อมด้วยอายุรแพทย์หวั ใจและพยาบาล ร่ วมเดินทางในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย เพื่อให้การ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีอาการโรคหัวใจรุ นแรงหรื อเฉี ยบพลันก่อนนาส่ งถึงโรงพยาบาล
การให้บริ การรักษาโรคทางหัวใจและทรวงอก เฉพาะทางเชิงลึก
• ศู น ย์โ รคหัว ใจ โรงพยาบาลหัว ใจกรุ ง เทพก่ อ ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ บริ ก ารรั ก ษาผูป้ ่ วยโรคหัว ใจ ในระดับ
มาตรฐานทัดเที ยมกับต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้คนไทยรู ้จกั การป้ องกันและดูแลรักษา
สุ ขภาพหัวใจให้แข็งแรง บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพประกอบด้วยแพทย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้บริ การบาบัดรักษาและฟื้ นฟูหวั ใจครบทุก
สาขาทั้งผูใ้ หญ่และเด็ก ประกอบด้วยคลินิกต่างๆดังนี้
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
- คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก
- คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
• ศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ให้การบริ การด้านโรคหัวใจที่ มีความซับซ้อน ใช้เ ทคโนโลยีข้ นั สู ง ด้วย
บุคคลากรหลากหลายด้าน ทาให้ได้ผลการรักษาที่ทดั เทียมกับต่างประเทศ
- คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
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- คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจอ่อนกาลัง

• ศูนย์ศลั ยกรรมหัวใจและทรวงอก ให้บริ การตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอด
เลือดหัวใจและผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจทั้งแบบหยุดหัวใจและแบบไม่ตอ้ งหยุดหัวใจ ความ
ผิดปกติ ของลิ้นหัวใจที่ จาเป็ นต้องได้รับการผ่าตัดซ่ อมแซมหรื อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ความผิดปกติ ของ
หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ ตา สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัดทั้งรู ปแบบการผ่าตัดเปิ ดและให้การ
รักษาด้วยการใส่ หลอดเลือดเทียมชนิ ดมีขดลวดถ่างขยาย รวมไปถึง การรักษาผูป้ ่ วยวิกฤตโรคหัวใจ
และปอด ด้วยเครื่ องหัวใจและปอดเทียม ช่วยการทางานของหัวใจและปอดระหว่างเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
(TRANSPORT Extra Corporal Membrane Oxygenator) หรื อ TRANSPORT ECMO ด้วยความพร้อม
ของทีมแพทย์ พยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยวิกฤต
• ห้องผ่าตัดหัวใจ
• หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจทางศัลยกรรม
• หออภิบาลผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจทางอายุรกรรม
• หออภิบาลพักฟื้ นผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
• ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เป็ นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอก
ร่ างกาย เพื่อช่ วยวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ได้ผลการวินิจฉัยที่ ถูกต้องแม่นยา และใช้เป็ น
แนวทางการรักษา การติดตาม การดาเนินของโรค การพยากรณ์โรค โดยให้บริ การด้วยเครื่ องมือและ
เทคโนโลยีทนั สมัย
• คลินิกฟื้ นฟูและส่ งเสริ มสมรรถภาพหัวใจ คือ เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูท้ งั ด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ของ
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ โปรแกรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพหัวใจประกอบด้วยการประเมินจากแพทย์
ก่ อนเริ่ มโปรแกรม การให้คาแนะนาในการดูแ ลหัวใจให้แข็งแรง การออกกาลังกาย และการลด
ความเครี ยด เพื่อที่ผปู ้ ่ วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ
• ห้องปฏิบตั ิการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
• ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 48 เตียง ตั้งอยู่ที่ซอยศูนย์วิจยั บริ เวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุ งเทพ นับเป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะทางเพื่อบาบัดรักษาโรคมะเร็ งของเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นเป็ นแห่ งแรกในประเทศ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ช้ นั สู ง เพื่อการวินิจฉัย และให้การรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจรักษามะเร็ ง
ครบทุกสาขาวิชา ประกอบไปด้วย
1. ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ
9. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดและไขกระดูก
2. ศูนย์โลหิ ตวิทยา
10. ศูนย์ศลั ยกรรมมะเร็ งวัฒโนสถ
3. ศูนย์อายุรกรรมมะเร็ งวัฒโนสถ
11. คลินิกดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง
4. ศูนย์เคมีบาบัดวัฒโนสถ
12. ศูนย์รังสี รักษาวัฒโนสถ
5. ศูนย์รังสี วินิจฉัยวัฒโนสถ
13. ศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตวัฒโนสถ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 30

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
6. คลินิกระงับปวด
7. ศูนย์เพทซี ที วัฒโนสถ
8. คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์

14. ศูนย์ตรวจค้นมะเร็ งระยะเริ่ มแรกวัฒโนสถ
15. คลินิกรังสี ร่วมรักษา
16. คลินิกรังสี รักษา

- การลงทุ นในเครื่ อง Cyclotron สาหรั บผลิ ตสารเภสัชรั งสี เพื่ อใช้สาหรั บ เครื่ อง PET/CT Scan ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคมะเร็ ง โดยเริ่ มผลิตสารเภสัชรังสี F-18 FDG ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2548 สาหรับใช้ในโรงพยาบาล
วัฒโนสถและโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีเครื่ อง PET/CT Scan แต่ไม่มีเครื่ อง Cyclotron เช่น โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิ บดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นต้น ในปี 2553 โรงพยาบาลวัฒโนสถ ได้ผลิตสารเภสัชรังสี
ตัวใหม่ ชื่ อ C-11 Acetate ขึ้นเป็ นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยมะเร็ งในอวัยวะที่ F-18
FDG มีขอ้ จากัดในการตรวจ เช่น มะเร็ งตับ และมะเร็ งต่อมลูกหมาก และในปี 2555 ได้ทาการค้นคว้าวิจยั เพื่อ
ผลิตสารเภสัชรังสี ตวั ใหม่ ชื่ อ C-11 PiB หรื อ Pittsburgh Compound B เพื่อนามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยผูป้ ่ วย
Alzheimer’s disease และในปี ถัดมาได้ผลิตสารเภสัชรังสี F-18 FDOPA เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคพาร์ กิน
สัน และ Neuroendocrine Tumor ล่ า สุ ด ปี 2561 ได้ผ ลิ ต Ga-68 PSMA ส าหรั บ ตรวจวิ นิจฉัยโรคมะเร็ งต่ อม
ลูกหมาก
- การลงทุนในเครื่ อง PET/CT Flow Motion จานวน 2 เครื่ อง สาหรับการตรวจมะเร็ ง เพื่อกาหนดระยะโรค เป็ น
มาตรวัดผลการรักษามะเร็ งและค้นหามะเร็ งเมื่อกลับมาเป็ นซ้ า ซึ่ งมีผมู ้ ารับบริ การตรวจมากกว่า 10,000 ราย
แล้ว นับเป็ น series ที่มีจานวนผูม้ ารับบริ การที่มากที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ จึงเป็ นทีมที่มีประสบการณ์สูงใน
การวินิจฉัยโดยวิธีดงั กล่าว
- การลงทุนติดตั้งเครื่ องเร่ งอนุภาค (LINAC) ใหม่ เป็ นเครื่ องฉายรังสี ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีความแม่นยา
และละเอียดมากยิ่งขึ้ นในการกาหนดขอบเขตการรักษา โดยอาศัยระบบภาพเอกซเรย์แบบ 3 มิติเป็ นตัวช่ วย
หลักในการจัดตาแหน่งในการรักษา และให้ปริ มาณรังสี ได้สูงในบริ เวณขนาดเล็กๆได้อย่างแม่นยาคล้ายกับการ
ผ่าตัดหรื อที่ เรี ยกว่ารังสี ศลั ยกรรม (Radiosurgery) มีเทคนิ คที่ สามารถช่วยติดตามการขยับตาแหน่ งของพยาธิ
สภาพขณะฉายรังสี ได้ตามการหายใจของคนไข้ (Respiratory Monitoring Systems) ใช้เวลาในการทาการรักษา
ด้วยรังสี ที่ส้ นั กว่าเดิมด้วยปริ มาณรังสี ที่สูงขึ้น สามารถลดขอบเขตของอวัยวะปกติที่จะโดนรังสี ลงได้มาก เพื่อ
ลดโอกาสของผลข้างเคียงระยะยาว
- การลงทุ นในเครื่ องมื อทางการแพทย์อื่ นๆ การสร้ า งบรรยากาศภายในโรงพยาบาลให้เ ป็ นแบบ Healing
Atmosphere รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ ง เพื่อให้เป็ นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในทุ ก
ด้าน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริ การผูป้ ่ วยได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และ 7 วันต่อสัปดาห์
บริการพิเศษเฉพาะบุคคล
บริ การด้านล่ามแปลภาษากว่า 26 ภาษา ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และล่ามที่มีความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษในระดับ
ดีเยี่ยม พร้อมอานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วยชาวต่างชาติตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา รวมถึงบริ การนัดหมายเวลา การ
ให้ขอ้ มูลการตรวจรักษา บริ การทางการแพทย์ การจัดเตรี ยมยานพาหนะสาหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การให้คาแนะนา
ด้านค่าใช้จ่าย และการแจ้งข่าวแก่บุคคลที่ผปู ้ ่ วยต้องการ
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4. โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์ เนชั่นแนล
โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์เนชัน่ แนล ในเครื อบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอย
ศูนย์วิจยั ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่ กรุ งเทพมหานคร โดยให้การบริ การดูแลรักษาโรคสมองและระบบประสาท โรค
กระดูกและข้อ โรคกระดูกสันหลัง รวมทั้งการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม หรื อ “Integrated Care Services” เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 172 เตี ย ง ประกอบด้ว ยห้ อ งผ่ า ตัด จ านวน 5 ห้ อ ง (รวม Hybrid Operating Room) ห้ อ ง
Intervention Suite 1 ห้อง และหอผูป้ ่ วยวิกฤต ( ICU 6, ICU 7 และ ICU 8) รวมทั้งหมดจานวน 32 ห้อง
โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์ เนชัน่ แนล (Bangkok International Hospital หรื อ BIH) ภายใต้แนวคิด ‘ทุกการ
รั กษาคือศิลปะ’ ผสานศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ข้ นั สู ง เพื่อประสบการณ์และความพึงพอใจอีกระดับ
ของการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมสร้างสุ ขจากภายในสู่ ภายนอก ขับเคลื่อนองค์กรให้กา้ วสู่ การเป็ นศูนย์กลางทางการ
รั กษา และให้การบริ การทางการแพทย์ช้ ันน าระดับภู มิ ภาค ชู ‘People’ หรื อบุ ค ลากรสหสาขาวิ ช าชี พ เป็ นตัว
ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ ง และยัง่ ยืน เน้นความชานาญในสาขาวิชาชี พเฉพาะทาง โดยยึด ‘ความพึงพอใจสู งสุ ด
ของผูป้ ่ วย’ เป็ นหัวใจสาคัญ ตอบโจทย์การดู แลรั กษาแบบองค์รวมโดยให้ผูป้ ่ วยเป็ นศู นย์กลาง พร้ อมด้วยการ
ออกแบบการบริ การแบบเฉพาะราย ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถเลือกสิ่ งที่ ดีที่สุดให้กบั ตนเอง ในราคาที่ สมเหตุ สมผล
พร้อมมุ่งมัน่ ก้าวสู่โรงพยาบาล ‘Smart Hospital’ ชั้นนาในภูมิภาคเอเชียตอบโจทย์โลกดิจิทลั อย่างแท้จริ ง
การให้บริ การมุ่ งเน้นการผสมผสานศิ ลปะเข้ากับเทคโลยี ในการรั กษา เปรี ยบเสมื อนกับโรงพยาบาลที่
ผสมผสานความเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาวเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริ การทางการแพทย์และบริ การบัตเลอร์
Butler (ผูด้ ูแลส่ วนตัว) จากห้องพักและบริ เวณต่าง ๆ ทัว่ ทั้งโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ โรงพยาบาล
กรุ งเทพอินเตอร์ เนชัน่ แนลยังใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรักษา และลดผลข้างเคียงจากการรั กษา
อาทิ หุ่ นยนต์เอกซเรย์แขนกล ARTIS Pheno เป็ นการผ่าตัดด้วยระบบหุ่ นยนต์คอมพิวเตอร์ ที่ให้ภาพ 3 มิติที่มีความ
ละเอี ยด คมชัดสู ง เพื่ อให้การผ่าตัดแผลเล็กสาหรั บโรคกระดู กและข้อเป็ นไปอย่างแม่ นยา ถูกต้อง และป้ องกัน
ผลข้างเคี ยงจากการรักษา, ห้องผ่าตัดอัจฉริ ยะไฮบริ ด (Hybrid OR) – ห้องผ่าตัดอัจฉริ ยะไฮบริ ดเป็ นนวัตกรรมห้อง
ผ่าตัดที่ผสมผสาน Imaging System เช่น เครื่ องซี ทีสแกน (CT) และ เครื่ องสแกนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (MRI) เข้ากับ
ระบบนาวิถี (Navigation System) และเครื่ องมือผ่าตัดอื่นๆ ไว้ในห้องผ่าตัดห้องเดี ยว Biplane Interventional Suite –
ห้องผ่าตัดสาหรับโรคสมองและหลอดเลือด ที่ติดตั้ง Angiogram ช่วยให้เห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือด
แบบ 3 มิติ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือติดตามการทางานของระบบประสาทขณะผ่าตัด เครื่ องสแกนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
3 เทสลา (3-Tesla MRI scan) – เป็ นเทคโนโลยี ก้าวหน้าของเครื่ องสแกนสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่ มีความเข้มของ
สนามแม่เหล็กระดับ 3 เทสลา สามารถให้ภาพที่ มีคุณภาพสู ง ช่วยเพิ่มการมองเห็นของอวัยวะต่างๆ รวมถึงเนื้ อเยื่อ
กระดูกและโครงสร้างภายในร่ างกายอย่างละเอียด กายภาพบาบัดด้วยเครื่ องหุ่ นยนต์ฝึกเดิ น (Robot-Assisted Gait
Training: RAGT) เน้นการฝึ กเคลื่อนไหวและควบคุมกล้ามเนื้ อ สาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองหรื อระบบความ
ผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ เป็ นต้น
โรงพยาบาลกรุ งเทพอิ นเตอร์ เ นชั่นแนลมี การจัด ตั้งศู นย์วิ นิ จฉัยและรั กษาโรคเฉพาะทาง ด้วยแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

ศูนย์สมองและระบบประสาท 1
ศูนย์สมองและระบบประสาท 2
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์กระดูกสันหลัง

5.
6.
7.
8.

รังสี วินิจฉัย – เอ็ม.อาร์.ไอ.
รังสี วินิจฉัย – ซี ที
รังสี วินิจฉัย – เอกซเรย์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู

ศูนย์ต่าง ๆ ให้บริ การลูกค้าไทยและต่างประเทศ ทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน พร้อมล่ามที่ให้บริ การในภาษา
หลัก ต่างๆ อาทิ ภาษา อังกฤษ อาหรับ พม่า เขมร บังคลาเทศ เยอรมัน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เป็ นต้น รวมทั้งการอานวย
ความสะดวกอื่นๆ แก่ผปู ้ ่ วยต่างประเทศ อาทิ การติดต่อกับบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศ การให้บริ การต่อวีซ่า การ
จองตัว๋ เครื่ องบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
นับตั้งแต่ เดื อนกรกฎาคม ปี 2562 จนถึ งปั จจุ บัน ศูนย์ให้บริ การลูกค้าต่ างประเทศ เปิ ดให้บริ การผูป้ ่ วย
ชาวต่างชาติกว่า 160 ประเทศทัว่ โลก และได้รับการยกย่องว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูป้ ่ วยได้อย่างดี
เยี่ยม โดยเฉพาะการดูแลผูป้ ่ วยด้วย Personal Butler ที่ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพที่ดีข้ ึน ฟื้ นตัวเร็ วขึ้น ด้วยการให้บริ การ
ทางการแพทย์และการสนองตอบต่อลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ โดยคานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
5. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิ ชั่นนัล แคร์ (Chiva Transitional Care Hospital)
ให้ บ ริ การทางการแพทย์เ พื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพระยะฟื้ นฟู ส าหรั บ ผูป้ ่ วยหลัง ผ่ า ตัด และต้อ งการฟื้ นฟู ท า
กายภาพบาบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก และผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอด
เลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ หรื อ อาการบาดเจ็บทางศีรษะ (Traumatic brain injury) หรื อผูป้ ่ วยที่ประสบอุบตั ิเหตุ
รุ นแรง มีอาการบาดเจ็บหลายระบบของร่ างกาย หรื อกลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีโรคประจาตัว โดยจะได้รับการดูแลจาก
ทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ผสู ้ ูงอายุและเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาอย่าง
ต่ อเนื่ องเพื่ อฟื้ นฟูสุ ขภาพ ภาวะโภชนาการ รวมถึ งพัฒ นาศักยภาพ ความสามารถในการทากิ จกรรมต่ า งๆ ให้
ครอบคลุมถึงสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจแบบองค์รวม เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตประจาวัน สามารถ
ช่ วยเหลือตัวเองได้และหรื อมีส่วนร่ วมในสังคมได้ดีข้ ึน พร้อมด้วยห้องพักผูป้ ่ วย ที่ เป็ นสัดส่ วน สะอาด ทันสมัย
ออกแบบฟังค์ชนั่ การใช้งาน โดยคานึงถึงผูป้ ่ วยในระยะฟื้ นฟูโดยเฉพาะ
การบริ การที่สาคัญ คือ การดูแลแบบองค์ รวม โดยอายุรแพทย์ และอายุรแพทย์ผสู ้ ู งอายุ แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้ นฟู นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักอรรถบาบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชี พ พร้อมวาง
แผนการดูแลอย่างต่ อเนื่ อง และมีการประชุ มร่ วมกันเพื่อติ ดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด มาตรฐานการดูแลอย่างมี
คุณภาพ ให้การใส่ ใจดูแลอย่างเข้มข้น โดยที มงานที่ มีความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง ร่ วมกับการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผปู ้ ่ วยได้มีส่วนร่ วม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกผ่อนคลายและฝึ กทักษะในด้าน
ความคิดและด้านร่ างกาย เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้ดีข้ ึน ห้องพักกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์ครบครัน เหมาะ
ส าหรั บ ผู ้ป่ วยที่ มี ข ้อ จ ากัด ในการเคลื่ อ นไหว ด้ว ยการออกแบบห้ อ งพัก ส่ ว นตัว ที่ เ ป็ นสั ด ส่ ว น ปลอดโปร่ ง
สะดวกสบาย กว้างขวาง บรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน สามารถใช้เวลาส่ วนตัวกับครอบครัว คานึงถึงความปลอดภัย
มี สวิ ตซ์ อ จั ฉริ ยะส าหรั บขอความช่ วยเหลื อกรณี ฉุ กเฉิ น มี อุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่ า ง ๆ ครบครั น พร้ อม
สวนหย่อมให้บรรยากาศผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ ออกแบบสถานที่โดยทีมงานสถาปนิ กมืออาชี พ เพื่อรองรับการ
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พักอาศัยของผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยระยะฟื้ นฟู และการดูแลเอาใจใส่ เสมือนญาติ มิตร อบอุ่น เข้าใจความต้องการของ
ผูป้ ่ วยเสมือนคนในครอบครัว
ประโยชน์ ที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับ
ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตและความสามารถของผูป้ ่ วย ให้การดูแลผูป้ ่ วยทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ มีอุปกรณ์
กายภาพบาบัดที่ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยได้อย่างเต็มที่ ลดภาวะแทรกซ้อน จากความเจ็บปวด
โดยมีผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างต่อเนื่ อง ฟื้ นฟูสมรรถภาพได้เร็ วขึ้ น ลดการมาพบแพทย์และมาโรงพยาบาล
น้อยลง นับเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกของครอบครัว ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะพักฟื้ นหรื อผูป้ ่ วยสู งอายุ ด้วยการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดในกิจวัตรประจาวัน รวมทั้งช่วยลดความเครี ยดและความเหนื่ อยล้าของครอบครัวได้ และช่วยเตรี ยมความ
พร้อมก่อนกลับบ้าน ทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เร็ วขึ้ น ทั้งนี้ หากเกิ ดกรณี ฉุกเฉิ น สามารถรับ
การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ ว และประสานงานส่ งต่อได้ทนั ท่วงที
6. โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิน
เป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 64 เตี ยง ซึ่ งดาเนิ นงานเองโดยตรงภายใต้บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน)โดยได้รั บการส่ งเสริ ม การลงทุ น จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตั้งอยู่บนพื้ นที่ ประมาณ 12
ไร่ บริ เวณริ มถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิ น อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล
5 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนชั้นดาดฟ้ า และลานจอดรถ 255 คัน บริ เวณภายนอกอาคาร โดยโรงพยาบาล
กรุ งเทพหัวหิ น เริ่ มเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กายน 2553 และเริ่ มเปิ ดให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยนอกได้ต้ งั แต่ตน้ ปี
2554 และได้เปิ ดบริ การทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554
โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิ น จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้ าหมายเพื่อให้บริ การการรักษาพยาบาลครบวงจร ตั้งแต่การ
ตรวจรั กษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ โดยมี
แพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก ทั้งด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น สู ตินรี เวชกรรม ศัลยกรรมทัว่ ไป ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท กุมารเวชกรรม อายุรกรรมทัว่ ไป อายุรกรรมทางไขข้อและ รู มาติ
ซัม่ อายุรกรรมทางสมอง อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมทางเดินหายใจ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรม
หัวใจ และทันตแพทย์
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รายละเอียดการให้ บริการ จาแนกตามพืน้ ที่การให้ บริการ
แผนกเวชระเบียนและต้อนรับ
ศูนย์หวั ใจโรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิ น พร้อมห้องสวนหัวใจ จานวน 1 ห้อง
ศูนย์อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น
แผนกตรวจสุ ขภาพ
คลินิกกระดูกและข้อ
คลินิกกุมารเวช
คลินิกสูตินรี เวช
คลินิกผิวหนังและความงาม
แผนกผูป้ ่ วยนอก
ประกอบด้วย ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก จานวน 24 ห้อง
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• แผนก X-ray
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประกอบด้วย MRI, CT Scan, Ultrasound 4D-3D, Mammogram และ
General X-ray

แผนกเภสัชกรรม
แผนกห้องผ่าตัด
ประกอบด้วยห้องผ่าตัด
ห้องส่ องกล้องระบบทางเดินทางอาหาร
แผนกห้องคลอด (OB)
ประกอบด้วยห้องคลอด
แผนก ICU
ประกอบด้วยห้องผูป้ ่ วยหนัก
แผนกไตเทียม
ประกอบด้วยห้องฟอกเลือด
แผนกทันตกรรม
ประกอบด้วยห้องทาฟัน
แผนกทารกแรกเกิด (NSY)
แผนกกายภาพบาบัด
แผนกห้องปฏิบตั ิการ (Laboratories)
ห้องประชุม และห้องพักแพทย์
สานักผูอ้ านวยการ
ห้องพักผูป้ ่ วยใน จานวน 50 เตียง

จานวน 2
จานวน 1
จานวน 2
จานวน 14
จานวน 4
จานวน 3

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

ชั้นดาดฟ้ า สาหรับเป็ นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้บริ การในการขนส่ งผูป้ ่ วยทางอากาศ
7. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ไชน่ าทาวน์
โรงพยาบาลสมิติ เ วช ไชน่ า ทาวน์ โรงพยาบาลระดับทุติ ย ภูมิข นาด 59 เตีย ง ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช
เขตสัมพันธวงศ์ เป็ นโรงพยาบาลที่ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช เป็ นผูบ้ ริ หารงาน มีพนั ธกิ จสาคัญในการมอบการ
บริ การด้า นการแพทย์ที่ มีคุณ ภาพแก่ชุ มชนแห่ ง นี้ แ ละสังคมไทยด้วยมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission
International) ทั้ง ให้คาปรึ ก ษา ตรวจวินิ จ ฉัย และรัก ษาโรค ประกอบด้ว ยที ม แพทย์ พยาบาล และบุค ลากร
ทางการแพทย์ซ่ึ งเชี่ ย วชาญในวิช าชี พ โดยเฉพาะการดูแลโรคของสุ ข ภาพผูส้ ู งอายุ พร้อมด้วยเครื่ องมือและ
เทคโนโลยีด า้ นการแพทย์ช้ ัน สู ง รวมทั้ง ความเป็ นเลิศ ทางการแพทย์ อัน สื่ อ ถึง คุณ ค่า ที่ เ ด่น ชัด และเป็ น หนึ่ ง
เดี ยวกับแบรนด์ “โรงพยาบาลสมิติเวช” ศูนย์ที่ให้บริ การ แบ่งเป็ น
- แผนกส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้บริ การตรวจสุ ขภาพอย่างครบถ้วนและครอบคลุม พร้อมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
- แผนกผ่ าตัดข้ อเทียมสมิติเวช ไชน่ าทาวน์ ให้การรักษาแก่ผปู ้ ่ วยที่มีปัญหากระดูกและข้อ หรื อปั ญหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกแบบครบวงจร
- แผนกอายุรกรรม ให้บริ การตรวจวินิจฉัย จัดการและรักษาปัญหาทางสุ ขภาพซึ่ งไม่ตอ้ งผ่าตัด ไม่วา่ จะเป็ น
โรคหวัดทัว่ ไป ไปจนถึงปัญหาด้านการหายใจหรื อช่องท้อง
- แผนกหู คอ จมูก ให้คาแนะนาปรึ กษา และรักษาปัญหาสุ ขภาพด้านหู คอ จมูก
- แผนกหัวใจและความดันโลหิต ศูนย์สาหรับผูป้ ่ วยซึ่ งมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ และระบบการไหลเวียนโลหิ ต
- แผนกเวชศาสตร์ ฟื้นฟู บริ การด้านการแพทย์สาหรับฟื้ นฟูหลังผ่าตัดหรื อป้ องกันอาการที่ จะรุ นแรงมาก
ขึ้นจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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- แผนกเวชศาสตร์ ชะลอวัย ให้บริ การเต็มรู ปแบบ เพื่อสุ ขภาพอันยืนยาวและความเป็ นอยู่ที่ดีของผูป้ ่ วย ทั้ง
ทางกายภาพและจิตใจ
- แผนกกุมารเวช ให้บริ การด้านสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยเด็ก อาทิ การบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงปั ญหาสุ ขภาพที่
ซับซ้อน
- แผนกทางเดินอาหารและตับ ให้บริ การด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวกับระบบทางเดินทางอาหารและตับ
- แผนกรั งสี ให้บริ การตรวจเอ็กซ์ เรย์ (X-ray) ทาการตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) อัลตราซาวน์
(Ultrasound) เครื่ อ งมื อ สร้ า งภาพด้ว ยสนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า (MRI) และเทคโนโลยี ก ารสร้ า งภาพทาง
การแพทย์ที่ทนั สมัยอื่นๆ
- แผนกฉุ กเฉิ นและอุบัติเหตุ บริ การช่ วยเหลื อฉุ กเฉิ น ไม่ว่าจะเป็ นอุบตั ิ เหตุ รถยนต์ หัวใจวายหรื อ กรณี
เร่ งด่วนอื่นๆ โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ตลอด 24 ชัว่ โมง
- แผนกจักษุสมิตเิ วช ให้การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคอันเกี่ยวกับดวงตา
- แผนกศัลยกรรมความงาม ให้บริ การด้านการผ่าตัดตกแต่ง เสริ มความงาม
- แผนกสุ ขภาพผิวพรรณ ให้บริ การด้านการผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณ
- แผนกสุ ขภาพเส้ นผม ให้บริ การด้านการรักษาและการปลูกเส้นผม
- แผนกเลสิ ค ให้การบริ การเกี่ยวกับการแก้ไขสายตาสั้นและเอียง
2.2 ภาวะตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบเดิมทาให้เกิดการ
ปรับตัวทางธุ รกิจเพื่อให้สอดรับกับมาตรการ Social Distancing โดยโรงพยาบาลเอกชนต้องปรับรู ปแบบการให้บริ การที่
เป็ น Individual มากขึ้ น เช่ น การให้บริ การตรวจสุ ขภาพเบื้ องต้นที่ บ้าน ขณะที่ ต ้องให้ความส าคัญกับการท า Digital
Transformation และนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริ งจัง เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของให้บริ การและช่ วย
ขับเคลื่อนธุ รกิ จให้อยู่รอดได้ในระยะยาว เช่ น เทเลเมดิ ซีน (Telemedicine) ที่ สามารถช่วยให้ผปู ้ ่ วยและบุคลากรทางการ
แพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-Time และเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ จะช่ วยทาให้คนเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ได้
สะดวกมากขึ้น
แม้ว่าโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปี
2563 บริ ษทั คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่จะทยอยฟื้ นตัวในปี 2564-2565 จากจานวนผูป้ ่ วยชาวไทยและ
ผูป้ ่ วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การฟื้ นตัวดังกล่าวขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การสนับสนุนของภาครัฐ
ความมัน่ ใจในการรักษาพยาบาลและการเดินทางข้ามประเทศทัว่ โลก รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่
คาดว่าจะดีข้ ึนจากปี 2563
สาหรับภาพรวมธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวมีแนวโน้มการเติบโตดี มีปัจจัยสนับสนุนจากความ
ต้องการใช้บริ การที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพมีเพิ่มมากขึ้นจากกระแสการตื่นตัวและการใส่ ใจดูแลสุ ขภาพ ประกอบกับ
อัตราการเพิ่มขึ้นของกลุ่มโรคที่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมสู งอายุ นอกจากนี้
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การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีรายได้มากขึ้นช่วยหนุนความต้องการใช้บริ การในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการรับบริ การทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและได้รับความสะดวกสบายในการ
ให้บริ การ ทั้งผูใ้ ช้บริ การชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่มีความนิ ยมเข้ามาใช้บริ การ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นผลักดันให้ไทยเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ จานวนผูม้ ีประกันสุ ขภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีส่วนสนับสนุน
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นเช่นกัน
กลยุทธ์ ทางการตลาดของบริษทั
เพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในปี 2563 บริ ษทั ได้
ดาเนิ นการจัดตั้งคลินิกขึ้นหลายแห่ งในภาคตะวันออก และได้ยกระดับคลินิกกรุ งเทพพัทยา สาขาจอมเทียนให้เป็ น
โรงพยาบาลจอมเทียน ทาให้ในปี 2563 บริ ษทั มีโรงพยาบาลทั้งสิ้ นรวม 49 โรงพยาบาล
การที่ บ ริ ษ ัท เพิ่ ม จ านวนคลิ นิ ก โรงพยาบาล ยกระดับ โรงพยาบาล เพิ่ ม บริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพและ
การแพทย์ครบในทุกช่วง ตั้งแต่ดูแลสุ ขภาพก่อนป่ วย รักษาเมื่อป่ วย และหลังการรักษา ทากายภาพบาบัด พักฟื้ น
นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริ การให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับประเทศ และภูมิภาค APAC อีกทางหนึ่งด้วย
นับเป็ นความภาคภูมิใจที่นิตยสารระดับโลก Newsweek จากสหรัฐอเมริ กา ร่ วมกับ Statista ศูนย์ฐานข้อมูล
สถิ ติ ข องประเทศเยอรมัน และ GeoBlue บริ ษ ทั ประกันภัยชั้นนาระดับนานาชาติ ได้จัด อันดับให้โ รงพยาบาล
กรุ งเทพ สานักงานใหญ่ เป็ นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Hospital in Thailand 2020)
จากการลงคะแนนโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผูป้ ่ วย และผูร้ ับบริ การ ซึ่ งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
 ความพึงพอใจและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสี ยชีวิตต่า
 การวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ ว
 คุณภาพการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง
จากความสาเร็ จของประเทศไทยในการควบคุมการแพร่ ระบาดระบาดของไวรัส COVID -19 ทาให้หลาย
องค์กรชั้นนาระดับโลกเช่น WHO และประเทศต่างๆ เห็นถึงความสามารถของการสาธารณสุ ข และการแพทย์ไทย
ในการจัดการกับปั ญหาระดับโลก ทาให้ภาพของการแพทย์ไทยโดดเด่นขึ้ นมากกว่าเดิ ม จึงเป็ นโอกาสดีต่อบริ ษทั
ในการขยายตลาดในต่างประเทศต่อไป
การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID -19 ทาให้มีการประกาศ Curfew, Lockdown และปิ ดสนามบิ น ตั้งแต่
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาในไตรมาสที่ 2 เป็ นผลให้
1. ตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศ: มีความกังวลเรื่ องการมาโรงพยาบาลว่าอาจได้รับเชื้อโรค
และทางโรงพยาบาลเองก็มีมาตรการการควบคุ มและลดความเสี่ ยง โดยชะลอหรื อยกเลิกการผ่าตัด รวมถึงหยุด
บริ การในบางคลินิก เช่น คลินิกทันตกรรม นอกจากนี้ การจากัดเวลาในการออกจากบ้านยามวิกาล ทาให้มีการเข้า
มาใช้บริ การในโรงพยาบาลทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ในโรงพยาบาลเอกชนลดลง
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2. ตลาดต่างประเทศ: ด้วยการเดิ นทางมีขอ้ จากัดมากขึ้ น ทั้งจากกฏระเบี ยบของประเทศต้นทางและ
ปลายทาง และจานวนเที่ยวบินที่ลดลง ทาให้นกั ท่องเที่ยว นักธุ รกิจ รวมถึงผูป้ ่ วยที่จะเดินทางเข้ามารับบริ การทาง
การแพทย์ลดลงอย่างมาก ส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั จากตลาดต่างประเทศลดลง แต่ยงั คงมีตลาดชาวต่างชาติที่อยูใ่ น
ประเทศไทยและประเทศข้างเคียง
จากเหตุการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส COVID -19 นอกจากบริ ษทั จะรักษามาตรฐานที่สูงในการดูแลรักษา
สุ ขภาพของลูกค้า ผูป้ ่ วย แพทย์และพนักงานของบริ ษทั ให้ปลอดภัย แล้ว บริ ษทั ยังได้พฒั นาบริ การของบริ ษทั ให้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ความต้องการของลูกค้าและผูป้ ่ วย ได้อย่างทันท่วงที เช่น
 Alternative State Quarantine (ASQ): โรงแรมในเครื อบริ ษทั คือ Movenpick BDMS Wellness Resort
ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ ริ เริ่ มทา ASQ โดยได้รับการอนุมตั ิจากทางราชการให้สามารถใช้
Movenpick BDMS Wellness Resort เป็ น ASQ ได้รายแรก ต่อจากนั้นหลายโรงแรม และโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
ได้ใช้แนวทางนี้ โดยมาเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนกระบวนการทางาน ASQ จากบริ ษทั
 Alternative Hospital Quarantine (AHQ): การพักและกักตัวในโรงพยาบาลเพื่อรอรับการรักษา โดยมี
30 โรงพยาบาลในเครื อบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากทางราชการให้ดาเนินการดังกล่าว
 Healthy Bot: โรงพยาบาลในเครื อ BDMS ได้ใช้หุ่นยนต์ในการส่ งอาหารและยาให้กบั ผูป้ ่ วยที่ พ กั
รั กษาตัว อยู่ในโรงพยาบาล ทาให้ลดการสัมผัส ผูใ้ ช้บ ริ การ ลดโอกาสเสี่ ย งแพร่ กระจายของเชื้ อโรค สะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็ ว
 Tytocare: เป็ นเครื่ องมื อที่ ผูป้ ่ วยสามารถใช้ต รวจสุ ข ภาพเบื้ อ งต้น ได้แ ก่ อุณ หภู มิ ปอด หัวใจ หู
ช่ องคอ ผิวหนัง โดยสามารถส่ งข้อมูลให้แพทย์วินิจฉัย online 24 ชัว่ โมง เครื่ องมือนี้ เป็ นหนึ่ งในการขยายบริ การ
ของบริ ษทั แบบ Telemedicine หรื อ Home care services
 Drive through: หลายโรงพยาบาลในเครื อได้ให้บริ การ drive through vaccination เพื่อลดความกังวล
ของผูร้ ับบริ การที่ตอ้ งการเพียงแค่การฉี ดวัคซี น
 Home services: โรงพยาบาลในเครื อหลายแห่งได้ให้บริ การการฉี ดวัคซี น การเก็บตัวอย่างเลือด จัดส่ ง
ยา ถึงยังบ้าน ที่พกั ของผูร้ ับบริ การ
 Samitivej Virtual Hospital: แอปพลิเคชัน่ ของโรงพยาบาลสมิติเวชที่ช่วยอานวยความสะดวกให้ผปู ้ ่ วย
สามารถติ ดต่ อสื่ อสารปรึ กษากับแพทย์และพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางมาที่ โรงพยาบาล
แอปพลิเคชัน่ นี้เป็ นหนึ่งในการขยายบริ การของบริ ษทั แบบ telemedicine
 Charter flights ย่ า งกุ้ง -กรุ ง เทพ และพนมเปญ-กรุ ง เทพ: บริ ษ ัท ได้จัด เครื่ อ งบิ น เช่ า เหมาลา หรื อ
chartered flight จากย่างกุง้ และพนมเปญ ให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ สาหรับการเดินทางเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ในเครื อ BDMS
จากข้อมูลข้างต้นนี้ จะเห็นว่าบริ ษทั ได้ใช้ท้ งั อุปกรณ์ เครื่ องมือที่มีอยู่แล้ว เครื่ องมือใหม่ๆ และที่สาคัญคือ
การสร้างกระบวนการทางานใหม่ ระบบใหม่ๆ แอปพลิเคชัน่ ใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีข้ ึ น มีการนาเสนอสิ นค้า
และบริ การให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป
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ในด้านการตลาด ถึงแม้จะมีขอ้ จากัดในการดาเนิ นการจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษทั
ยังคงทางานร่ วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนงาน โดยในช่ วงไตรมาสที่ 2-3 ได้เน้นการ
นาเสนอบริ การสิ นค้าใหม่ๆ การขยายพันธมิตร และการขยายช่องทาง โดยมีการดาเนินการหลักๆดังนี้
1. Insurance marketing
บริ ษทั ยังคงเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในกลุ่มบริ ษทั ประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
1.1) กลุ่มบริ ษทั ประกันในประเทศ: ในปี 2563 บริ ษทั ได้ร่วมกับบริ ษทั ประกันชั้นนาพัฒนาแผนประกัน
สุ ขภาพ และทาการตลาด ในหลากหลายโครงการ อาทิ
 การร่ วมออกแผนประกัน ที่ใช้ในเครื อ BDMS หรื อ BDMS Exclusive Product ที่ครอบคลุมหลาย
กลุ่มตลาด ซึ่ งเดิมมี 4 ผลิตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพ ที่เป็ น BDMS Exclusive ได้แก่
 “My First Class Health Care” ร่ วมกับ อลิอนั ซ์ อยุธยา ซึ่ งเป็ นแผนประกันสุ ขภาพ
สาหรับกลุ่ม high-end มีวงเงินคุม้ ครองสูงถึง 80-100 ล้านบาท
 “อุ่นใจรักษ์ Gold” ร่ วมกับบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) มีวงเงินคุม้ ครอง
1-5 ล้านบาท
 “อุ่นใจรักษ์” เหมาจ่ายต่อปี (Deductible plan) ร่ วมกับบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด
(มหาชน) มีวงเงินคุม้ ครอง 400,000-800,000 บาท
 ประกันสุ ขภาพ “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์” ร่ วมกับบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) มี
วงเงินคุม้ ครอง 450,000-1,500,000 บาท
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ร่วมกับ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ออกผลิ ตภัณฑ์ประกัน
สุ ข ภาพ “Viriyah Healthcare by BDMS” ที่ มีจุด ประสงค์เ พื่ อสนองต่ อความต้องการของผูค้ น
และตลาดที่ ตอ้ งการประกันสุ ขภาพแบบเหมาจ่ าย เข้าใจง่ าย ในที่ ราคาย่อมเยา และเข้าถึ งการ
บริ การที่ดี มีคุณภาพได้ ดังที่เห็นจากยอดขายประกันสุ ขภาพคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาไวรัส
COVID-19 ที่มีสูงมาก ในช่วงที่มีการระบาดหนักๆ ทาให้บริ ษทั ได้มีประกันสุ ขภาพหลากหลาย
แผน ที่คุม้ ครอง และตอบสนองความต้องการในทุกกลุ่มของตลาดตั้งแต่ High end, Middle และ
Economy
 บริ ษ ทั มี ทาการตลาดเคมเปญร่ วมกับบริ ษทั ประกันสุ ขภาพและบริ ษ ทั ประกัน ชี วิต เช่ น AIA
เมืองไทยประกันชี วิต อลิอนั ซ์ อยุธยา วิริยะประกันภัย ฯลฯ เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนได้มีความรู ้
ทางด้านสุ ขภาพ การวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพผ่านประกันสุ ขภาพมากขึ้ น มีการออกบูธ มี
การให้ค วามรู ้ เ รื่ อ งสุ ข ภาพจากแพทย์ใ นเครื อ BDMS มี ก ารจัด โรดโชว์ ทั้ง ในกรุ ง เทพและ
ต่างจังหวัด ตลอดทั้งปี 2563
1.2) กลุ่มบริ ษทั ประกันในต่ างประเทศ: ในปี 2563 บริ ษทั ได้ต่อยอดการทางานร่ วมกับบริ ษทั ประกัน
ต่างประเทศ ผ่านการสร้างพันธมิตร และความร่ วมมือกับบริ ษทั ประกัน เช่น
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 Ping An Health บริ ษทั ประกันสุ ขภาพจากประเทศจี น ที่ อยู่ใน Ping An Group ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั
ประกันรายใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสู งสุ ดของจีน โดยในเดือนมีนาคม ได้ทาการลงนามและเปิ ดตัว
ความร่ วมมื อระหว่าง BDMS และ Ping An Health โดยทั้ง 2 บริ ษทั ได้ร่วมมื อกันศึ กษาความ
ต้องการของลูกค้า ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพของ Ping An Health ในกลุ่มต่างๆ จนได้สินค้า
ที่ลูกค้าของ Ping An Health ต้องการ มีการเตรี ยมงานด้าน operation เพื่อให้ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยได้
ประสบการณ์ที่ดีในการมารักษาตัวกับ BDMS อีกทั้งได้ขยายสิ ทธิ ลกู ค้าของ Ping An Health ให้
สามารถมารักษากับโรงบาลในเครื อ BDMS ได้โดยสะดวก
 ความร่ วมมือนี้ จะเป็ นรากฐานของการขยายงานด้านประกันต่างประเทศให้กบั บริ ษทั
2. Digital expansion
จากการทา Digital expansion ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ในปี 2563 บริ ษทั จึงได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ ทา Digital
connection กับลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
 Live streaming ให้กบั คู่คา้ และลูกค้าของคู่คา้ ในหัวข้อต่างๆ 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 ให้กบั กลุ่มบริ ษทั และองค์กรต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ 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
จากหัวข้อ Live streaming และ Webinar ข้างต้น จะเห็นได้ว่า นอกจากบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนประเทศไทย
ไปนาเสนอความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการแพทย์และการรักษาพยาบาลในเวทีนานาชาติ แล้ว บริ ษทั ยังได้รับการ
ร้องขอให้นาเสนอความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการบริ หารและด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ อีกด้วย
โดยสรุ ป ถึงแม้จะมีผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 บริ ษทั สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ ว
โดยใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยี รวมถึงสร้างกระบวนการทางานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์และความ
ต้อ งการของตลาด อี ก ทั้ง ยัง ใช้เ วลาและโอกาสนี้ วางรากฐานทางการตลาด (marketing infrastructure) ให้กับ
โรงพยาบาลในเครื อ รวมถึงคู่คา้ และพันธมิตรของบริ ษทั
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1 บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็ นหัวใจสาคัญของระบบบริ การสุ ขภาพ บริ ษทั จึ งได้มีนโยบายในการจัดหา
แพทย์และทันตแพทย์ที่มีความเชี่ ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
เพื่อให้การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตลอดจนการให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาต่างๆ ที่ให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยหรื อ
ผูม้ ารั บบริ การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน ในการจัดหาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุ คลากร
ทางการแพทย์น้ นั บริ ษทั ได้ทาการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่ มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุ คลากรทางการแพทย์อื่นๆจะต้องผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการการบริ หารฝ่ ายแพทย์และคณะกรรมการบริ หารของโรงพยาบาล เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการทางานร่ วมกัน
อนี่ ง ในการใช้บริ การสุ ขภาพในภาวะปั จจุบนั มีการใช้บริ การเพิ่มมากขึ้ นและเปลี่ยนแปลงไป เช่นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและโรคระบาดวิทยา ทาให้มีจานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้อตั ราโรคเรื้ อรังเพิ่ม
มากขึ้ น ประกอบกับมี การเกิ ดโรคอุบตั ิ ใหม่ข้ ึ น เช่ น ไข้หวัด SAR ไข้หวัดใหญ่ โรค COVID -19 เป็ นต้น ทาให้
ส่ งผลให้มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นและมีทกั ษะที่ค่อนข้างเฉพาะมากขึ้นด้วย
ในการนี้ บริ ษทั ได้พยายามสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถ และส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนาความรู ้และวิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ใหม่ๆ ทั้งทางด้านวิชาชี พและเทคโนโลยี โดยมีการจัดทา
สื่ อการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่ อนาไปแลกเปลี่ ย นความรู ้ ถ่า ยโอน ต่ อยอดความรู ้ ทั้งภายในและ
ภายนอกให้กบั โรงพยาบาลในเครื อบริ ษทั ผ่านทางสื่ อออนไลน์ โดยมีการพัฒนาโปรแกรม BDMS MSO Training
ซึ่ งสามารถใช้ได้ทุกโรงพยาบาลในเครื อบริ ษทั รวมถึงการค้นหาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญในเครื อบริ ษทั ผ่าน application นี้
นอกจากนี้ ยังมี การสอนการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ อให้สอดรั บกับสถานการณ์ ปัจจุ บนั เช่ น การนาระบบ
การแพทย์ทางไกลมาใช้เป็ นทางเลื อกในการให้บริ การเพื่ อให้ผูม้ ารั บบริ การมี ความปลอดภัยมากขึ้ น รวมถึ งยัง
สนับสนุ นงานวิจยั ต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจยั ทางการแพทย์ เพื่อก่อให้เกิ ดการรั กษาที่ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
รวมถึ งการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆให้กบั สังคม เช่ น องค์ความรู ้ จากแนวทางปฏิ บตั ิ (Clinical Practice Guideline)
และงานวิจยั จากงานประจา (Routine to Research : R2R) เพื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์กบั ผูป้ ่ วยหรื อผูม้ ารั บบริ การ
รวมถึงความร่ วมือกับมหาวิทยาลัยหรื อโรงพยาบาลชั้นน้ าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะศูนย์แห่งความ
เป็ นเลิศต่างๆ อาทิ เช่ น หัวใจ สมอง มะเร็ ง กระดูกและข้อ เพื่อเป็ นสถานฝึ กสอนและแบ่งปั นความรู ้ให้กบั แพทย์
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการส่ งไปศึกษาดูงาน และมีการประชุมวิชาการร่ วมกันทั้งแบบที่ มีการ
จัดประชุมและผ่านระบบออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนควมรู ้ซ่ ึ งกันและกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญ
ของการลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการอานวยความสะดวก
ต่างๆ ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อก่อให้เกิ ดความสุ ขและมีทศั นคติ ที่ดีในการทางาน โดยทุกๆ ปี บริ ษทั จะ
จัดทาแบบสารวจความผูกพันของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อองค์กร และนาข้อมูลที่ ได้รับจากแบบ
สารวจมาปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและ
จิตใจเพื่อดารงและรักษาซึ่ งบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีให้คงอยูก่ บั บริ ษทั ต่อไป
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2 การจัดหายาและเวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์
บริ ษทั มีนโยบายและความมุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ธุ รกิจ รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการ
สร้างคุณค่าที่ ยงั่ ยืนสู่ คู่คา้ ธุ รกิ จ โดยได้ตระหนักถึงการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ อันเนื่ องมาจากเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญสาหรั บการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของโรงพยาบาล โดยมีนโยบายการจัดหายาและเวชภัณฑ์จากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายที่ มีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยสู ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีความเหมาะสมในด้านราคา สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด มีการให้บริ การหลังการขาย รวมถึงการสารองสิ นค้าให้กบั บริ ษทั อย่างต่อเนื่ องและไม่พบปั ญหาสิ นค้าขาด
คราวในสิ นค้าที่มีความจาเป็ นสู งหรื อกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อสามารถให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่ อง
และมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั เน้นการให้บริ การจัดการคลังสิ นค้าอย่างครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาการที่
ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน สามารถควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงคลัง มีสินค้าพร้อม
ใช้ในปริ มาณที่ เหมาะสม ส่ งผลให้สามารถลดต้นทุนการบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งบริ ษทั ได้มี
แผนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองราคา และการบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่คา้ โดยเฉพาะคู่คา้ รายสาคัญ โดยบริ ษทั ได้เก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการจัดซื้ อยาของโรงพยาบาลในเครื อ จัดแบ่งข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และ
จาแนกประเภท เพื่อเพิ่มอานาจในการเจรจาต่อรอง ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันจากต้นทุนสิ นค้าที่
ลดลงหรื อ ที่ เ รี ย กว่า การประหยัด ต่ อขนาด และการควบคุ มจานวนรายการสิ นค้า ให้มีค วามหลากหลายอย่ า ง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการทางานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยยาและเวชภัณฑ์ และมีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ IT
โดยมุ่งเน้นที่ จะนาข้อมูลที่ มีไปสู่ การวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริ การเพื่อความเติ บโตอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งบริ ษทั
ยังให้ความสาคัญกับการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการจัดซื้ อ
จัด หาอย่า งเป็ นรู ป ธรรม บริ ษ ทั มี นโยบายการจัด ซื้ อจัด หายาและเวชภัณฑ์ไ ว้อย่า งชัด เจน และมี การใช้ร ะบบ
e-Sourcing เพื่อช่วยให้ทุกกระบวนการในการจัดซื้ อจัดหาสามารถสอบทานได้ และเปิ ดโอกาสให้ผขู ้ ายที่มีศกั ยภาพ
ได้มีโอกาสในการเป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั
นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์เป็ นอีกปัจจัยสาคัญในการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ และให้ความปลอดภัยสูงสุ ด บริ ษทั จึงมีนโยบายในการดาเนินการจัดหาอุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์
ของโรงพยาบาลในเครื อ ผ่านคณะกรรมการการจัดหาเครื่ องมือแพทย์ซ่ ึ งประกอบด้วยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ และที ม
สหสาขาวิชาชี พ รวมไปถึ งวิศวกรเครื่ องมื อแพทย์ ร่ วมกันคัดเลื อกอย่างรอบคอบ โดยพิ จารณาถึ งความจาเป็ น
คุณภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครื่ องมือนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการให้บริ การ
ของโรงพยาบาล กลยุทธ์ในการจัดซื้ อจัดหาอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์จะพิจารณาในหลายๆ มิติ ทั้งใน
เรื่ อง คุณสมบัติและคุณภาพของเครื่ องมือ ประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัย ระยะเวลาการส่ งมอบ และต้นทุน
การเป็ นเจ้าของ รวมถึงรายงานผลการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือ จากสถาบันเครื่ องมือแพทย์ระดับโลก นอกจากนี้ การ
จัดหาอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์ในยุคดิ จิตอล ยังต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องความปลอดภัยของ
ข้อมูลและความมัน่ คงทางไซเบอร์ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อเครื่ องมือทางการแพทย์ บริ ษทั มีการจัดซื้ ออุปกรณ์ และ
เครื่ องมื อทางการแพทย์ที่ผลิ ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณี ที่อุปกรณ์ และเครื่ องมื อผลิ ตในต่ างประเทศ
บริ ษทั จะเลือกสั่งซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ และทาสัญญาซื้ อขายกับทางบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายซึ่ งมีการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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กาหนดราคาซื้ อขายที่แน่นอนในสกุลเงินบาทไทย เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องความผันผวนของค่าเงินและอัตรา
เงินเฟ้ อ รวมทั้งมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการให้บริ การหลังการขายอย่างชัดเจน นอกเหนือจากนั้น บริ ษทั ยังให้ความสาคัญ
กับการดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องมือ เพื่อช่วยให้เครื่ องมือคงไว้ซ่ ึ งความปลอดภัย มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
และคงทนตลอดอายุการใช้งาน โดยมีระบบการจัดการในการคาดคะเนอัตราการเสื่ อมของเครื่ องมือ ทาให้ได้ขอ้ มูล
ที่ สามารถคาดคะเน ทานาย อาการชารุ ดในปั จจุ บนั อี กทั้งยังมี ระบบแจ้งเตื อนเพื่ อนาอุปกรณ์ และเครื่ องมื อเข้า
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน รวมถึงมีระบบติดตามการเรี ยกคืนอุปกรณ์และเครื่ องมือจากทั้งบริ ษทั ผูผ้ ลิตและสถาบัน
เครื่ องมือแพทย์ท้ งั ในไทยและต่างประเทศ
สาหรับปี 2563 ที่ผา่ นมา สถานการณ์โรคอุบตั ิใหม่ COVID-19 ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก รวมถึง
ประเทศไทย ทาให้ตอ้ งปรับตัวในหลายๆ ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับการดารงชี วิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ของ
ประชากรไทย บริ ษทั ได้ปรับนโยบายด้านการบริ หารจัดการยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์ในวิกฤตครั้งนี้ ด้วย
หลักการของการตื่นรู ้และปรับตัวอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั มีความเข้าใจถึงการแบ่งกลุ่มของยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือ
แพทย์ สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น เพื่อนาไปสู่ กระบวนการคัดเลือกและสรรหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในภาวะวิกฤต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์ที่มีความจาเป็ นสาหรับการช่วยชี วิต และกลุ่มยาสาหรับ
นามาใช้ในการรักษาโรคอุบตั ิ ใหม่เกิ ดขึ้ น โดยวางแผนการจัดซื้ อจัดหาในสถานการณ์ฉุกเฉิ นตามการคาดการณ์
ความรุ นแรงของวิกฤต COVID-19 3 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 กรณี เกิ ดการระบาดเป็ นวงกว้างภายในประเทศ ซึ่ งจะทาให้ความต้องการทั้งยา เวชภัณฑ์ และ
เครื่ องมื อแพทย์ในการรั กษาโรค และเวชภัณฑ์ในการป้ องกันและการรั กษา สู งขึ้ นอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ได้
วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการอย่างกะทันหันนี้ ดว้ ยการวางแผนค้นหายา เวชภัณฑ์ และ
เครื่ องมือแพทย์ทางเลือก เพื่อให้บริ ษทั มีความพร้อมในการรับผูป้ ่ วยเข้าสู่กระบวนการรักษาตลอดเวลา
 ระดับที่ 2 กรณี เกิดการระบาดในประเทศที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบสาคัญในกระบวนการผลิตยา เวชภัณฑ์ และ
เครื่ องมือแพทย์ จนถึงขั้นเกิดการปิ ดประเทศดังกล่าว อาทิ จีน อินเดีย และอิตาลี บริ ษทั ได้วางแผนการบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลังทั้งในส่ วนของยาและเวชภัณฑ์ โดยขยายปริ มาณสิ นค้าคงคลังเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างเพียงพอในรอบระยะเวลา 60 – 90 ตามชนิ ดของยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือที่ได้มีการจัด
กลุ่มและลาดับความสาคัญอย่างมีหลักการ
 ระดับที่ 3 กรณี ที่ประเทศไทยมีความจาเป็ นต้องปิ ดประเทศ ซึ่ งจะกระทบต่อการกระบวนการขนส่ งเพื่ อ
นาเข้าเวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์ ซึ่ งมีการควบคุมสู งสุ ด บริ ษทั ได้วางแผนการติดตามการใช้และมีรายงาน
การใช้และสิ นค้าคงเหลือทุกวัน อีกทั้งเชื่อมโยงกับเครื อข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกเหนื อจากนโยบายดังกล่าว ด้วยโครงสร้างของบริ ษทั ที่ ใช้ระบบเครื อข่ายและมีการบริ หารงานจาก
ส่ วนกลางและกระจายไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ทาให้บริ ษทั มีขอ้ มูลที่ ทนั สมัยเกี่ยวกับความต้องการการใช้ยา
เวชภัณฑ์ และเครื่ องมื อแพทย์ รวมถึ ง อัตราการใช้จากทุ กภูมิภาคทัว่ ประเทศ อี กทั้งยังมี บริ ษทั ในเครื อที่ อยู่ใน
สายการผลิตยา ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญเข้ามาเติมเต็มห่ วงโซ่ อุปทานตั้งแต่ตน้ น้ าสู่ ปลายน้ า ทาให้บริ ษทั สามารถบริ หาร
และจัดสรรการกระจายยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์ไปยังแต่ละภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีปัญหาสิ นค้า
ขาดคราวเกิ ดขึ้ น ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิ ดเหตุการณ์ต้ งั แต่ตน้ ปี 2563 จนกระทัง่ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่เคยประสบปั ญหาขาด
แคลนยาเวชภัณฑ์ และ เครื่ องมือแพทย์ แต่อย่างใด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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3 สิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
โรงพยาบาลกรุ งเทพ รวมถึงบริ ษทั ในเครื อได้นามาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement
and Association (HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI) มาใช้ เ ป็ นระบบควบคุ ม ก ากับ การ
ดาเนินการของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยของการทางาน และการอนุ รักษ์พลังงานสาหรั บการใช้อุปกรณ์ ต่างๆ จากการ
ให้บริ การทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้พลังงานไฟฟ้ า การจัดการขยะที่เกิดจากการให้บริ การโดยเฉพาะขยะ
ติดเชื้ อและขยะพิษ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การประหยัดพลังงาน
บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการอนุ รั กษ์พ ลังงานขึ้ น ตามที่ ได้รับการสนับสนุ นจากกรมพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักของบุคลากรของโรงพยาบาลในเครื อในการ
ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและประหยัด เช่น มีการนาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานมาใช้ในโรงพยาบาล (โดย
นาหลักการของระบบ Lean มาผสมผสานกับทฤษฏีทางด้านวิศวกรรม) เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการ โดย
ลดอุปกรณ์ที่ไม่จาเป็ นในการใช้ออกไป และปรับระบบการทางานให้เหมาะสม รวมถึงลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า ใน
ขณะเดี ยวกันยังคงมาตรฐานการให้บริ การอยู่ในระดับมาตรฐาน เช่ น มีการติ ดตั้งระบบ Heat Pump ในการทาน้ า
ร้ อ นเพื่ อ ส่ งจ่ า ยให้กับ ห้องพักผูป้ ่ วย และนาลมเย็นที่ เ กิ ด จากระบบไประบายความร้ อนในห้องเครื่ อง รวมถึ ง
โครงการติ ดตั้งระบบ District Cooling Plant เพื่อเป็ นการลดการใช้พลังงานที่ นาจ่ายให้กบั ระบบปรับอากาศ และ
จากการดาเนินการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ นาไปสู่การ
เข้าประกวดอาคารที่สามารถประหยัดพลังงานประจา ปี 2553 รวมถึงได้มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายใน
กลุ่มอาคารโรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศเป็ นแบบประหยัดเบอร์ 5 ติ ดตั้ง VSD
ควบคุ มการทางานของมอเตอร์ เปลี่ ยนลิ ฟท์ใหม่ทดแทนลิ ฟท์เดิ มที่ เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งาน ติ ดตั้งชุ ด
ควบคุมแบบ Auto start ที่ บนั ไดเลื่อนเพื่อไม่ให้บนั ไดเลื่อนทางานตลอดเวลา สาหรับในกลุ่มอาคารที่ สร้างใหม่
หรื อมีการปรับปรุ งพื้นที่ใหม่ การติดตั้งอุปกรณ์ที่จะต้องใช้พลังงาน ต้องใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟเบอร์ 5 และได้มี
เทคโนโลยี ใ นการจัด การพลัง งานที่ ไ ด้ติ ด ตั้ง ที่ รพ. กรุ ง เทพอิ น เตอร์ เ นชั่น แนล เช่ น ระบบควบคุ ม การจัด
การพลังงานในอาคารหรื อ BAS ติดตั้งระบบโซลาร์ เซลผสม Heat Pump ในกลุ่มการใช้น้ าประปา เครื่ องสุ ขภัณท์
ต่างๆ ก็เลือกใช้รุ่นประหยัดน้ า มีการออกแบบอาคารลดการใช้พลังงานในอาคารตามมาตรฐาน LEED เป็ นต้น
3.2 การจัดการขยะและของเสี ย
บริ ษทั ได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและของเสี ย นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการคัดแยก การ
จัดเก็บ การขนย้าย และการกาจัดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมาย และเพื่อควบคุมป้ องกันมิให้ขยะหรื อของ
เสี ยที่เป็ นอันตรายแพร่ กระจายออกไปสู่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับรู ปแบบของภาชนะบรรจุขยะแต่ละประเภท ให้มี
ความเหมาะสมต่อการแยกทิ้ง ปลอดภัยทั้งกับผูท้ ิ้งและผูข้ นย้าย อีกทั้งเข้าตรวจสอบและติดตามการดาเนิ นงานของ
ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บและกาจัดขยะและของเสี ยว่าดาเนิ นการด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน พร้อม
กันนี้ โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ และโรงพยาบาลในเครื อข่ายได้ทาการปรับปรุ งอาคารโรงพักขยะให้มี
ขนาดและความถูกต้องตามมาตรฐานอาคารพักขยะพร้อมระบบบาบัดน้ าที่ออกมาจากการล้างโรงพักขยะแยกเฉพาะ
เพื่อรองรับปริ มาณขยะที่ เกิดขึ้ นในแต่ละวันได้อย่างพอเพียง และจัดเจ้าหน้าที่ ประจาที่ อาคารโรงพักขยะเพื่อคอย
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ดูแล ทาความสะอาด จัดระบบการเข้าออกของขยะ ขยะที่ ออกจากการดาเนิ นการของโรงพยาบาลแบ่ งเป็ น 4
ประเภท ได้แก่
1. ขยะทิ้ ง โดยการแยกเศษอาหารและขยะที่ ย่อยสลายยากออกจากกัน โดยเศษอาหารจะถูกนาส่ งเข้าสู่
ขั้นตอนการจัดทาปุ๋ ยอินทรี ย ์ แล้วนาผลผลิตที่ได้ มาเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยส์ าหรับต้นไม้
2. ขยะ Recycle โรงพยาบาลได้จดั ทาโครงการร่ วมมือกับ SCG ในการนาขยะแต่ละชนิดไป Recycle เพื่อนา
ผลิตภัณฑ์น้ นั กลับมาใช้ เช่น นาถังบรรจุน้ ายาไตเทียมไป Recycle เป็ นกระถางต้นไม้และถังขยะสาหรับรองรับขยะ
ภายในโรงพยาบาล หรื อนาขวดน้ าดื่มไปผลิตเป็ นเสื้ อยืด เป็ นต้น
3. ขยะอันตราย เช่ น ยาที่ หมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพ น้ ายาหรื อสารเคมี ที่ ออกมาจากห้อง lab จะถูกรับไป
กาจัดโดยบริ ษทั รับกาจัดกากสารเคมีอนั ตรายโดยตรง ที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
กาจัด จะใช้การเผาที่อุณภูมิสูงเท่านั้น
4. ขยะติดเชื้ อ ถือว่าเป็ นขยะที่ มีอนั ตรายสู ง หากไม่มีการบริ หารจัดการที่ ดี อาจจะทาให้มีการแพร่ กระจาย
เชื้ อโรคเข้าสู่ สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงให้ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยถือว่าสิ่ งของที่มีการสัมผัสกับ
สารคัดหลัง่ ของคนไข้ ไม่ว่าจะสัมผัสมากน้อยขนาดไหน เป็ นขยะติดเชื้ อ โดยการกาจัดจะใช้วิธีการเผาที่เตาเผาขยะ
ติดชื้อโดยเฉพาะที่ได้รับการจัดจ้างจากทางราชการเท่านั้น
ทั้งนี้ โรงพยาบาลมี นโยบายลดหรื อยกเลิ กสารอันตรายที่ จะนาเข้ามาให้ในโรงพยาบาลให้นอ้ ยที่ สุด เช่ น
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมสารอันตรายน้อยที่ สุด ลดขนาดบรรจุของสารเคมีที่มีอายุส้ ันให้เหลือทิ้ งน้อยที่ สุด
เป็ นต้น
3.3 นา้ เสี ยและระบบบาบัดนา้ เสี ย
โรงพยาบาลกรุ งเทพได้จัด ให้มี การสร้ า งระบบบาบัด น้ า เสี ย ของแต่ ละอาคาร เพื่ อบาบัด น้ า ทิ้ ง ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละอาคาร เช่น อาคารที่มีครัวประกอบอาหารหรื ออาคารพลาซ่า จะจัด
ให้มีระบบบ่อดักไขมันขนาดใหญ่ของอาคาร เพื่อรองรับปริ มาณไขมันที่ออกมาจากกิจกรรมของอาคาร หรื อ อาคาร
ที่มีการให้สารรังสี กบั คนไข้ จะมีบ่อหน่วงน้ า เพื่อให้สารรังสี หมดสภาพความเป็ นอันตราย ก่อนเข้าระบบบาบัดน้ า
เสี ยปรกติของอาคาร รวมทั้งยังมีการตรวจวัดปริ มาณสารรังสี ในน้ าทิ้งอาคาร เพื่อให้มนั่ ใจว่า น้ าทิ้งที่ออกจากระบบ
ของอาคารนี้ จะไม่มีการปนเปื้ อนของสารรังสี และ เนื่ องจากโรงพยาบาลประกอบไปด้วยหลายอาคาร ดังนั้น เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูแลอย่างทัว่ ถึง โรงพยาบาลจึงจัดจ้างบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านการดูแลระบบ
บาบัดน้ าเสี ย เพื่อตรวจติดตามประสิ ทธิ ภาพของระบบบาบัดแต่ละอาคารเป็ นรายวัน รวมทั้งได้มีการสารองอุปกรณ์
ที่สาคัญของระบบ เช่น ปั๊มน้ า เครื่ องเติมอากาศ สารองไว้สาหรับระบบแต่ละอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า กรณี
เครื่ องจักรมีปัญหา จะมีอุปกรณ์ทดแทนได้ทนั ที และเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้ อโรคจากน้ าทิ้งของอาคารลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ โรงพยาบาลจัดให้มีการติ ดตั้งระบบฆ่าเชื้ อในน้ าทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่ สาธารณะ รวมทั้งมีการ
ตรวจวัดผลน้ าทิ้งรายวัน เพื่อติดตามคุณภาพของระบบบาบัดน้ าทิ้งให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างสม่าเสมอ
3.4 การเตรียมการจัดการกับโรคอุบัตใิ หม่ อุบัตซิ ้า (Emerging / Re-emerging Disease diseases)
ในปี พ.ศ.2563 มี โ รคอุ บ ัติ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ นทั่ว โลก คื อ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลกรุ งเทพ มีการดาเนิ นการตามแผนงานเพื่อการตอบสนองการบริ หารจัดการโรคอุบตั ิ ใหม่ อุบตั ิ ซ้ า
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ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข มีคณะทางานรับมือสถานการณ์
การระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 บูร ณาการทุ กหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง ติ ด ตามสถานการณ์ แก้ไ ขปั ญหา
กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้ องกันและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ ระบาด ในกระบวนการดาเนิ นการมีการคัด
กรองผูป้ ่ วย ญาติ ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาล การจัดพื้นที่ดูแลเฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีอาการระบบทางเดินหายใจทั้ง
ผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน การใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล การให้บริ การรักษาพยาบาลในช่ วงสถานการณ์การ
ระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 การสอบสวนโรค การเฝ้ าระวังการเจ็บป่ วยของบุ ค ลากร ตลอดจนการ
ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
3.5 การส่ งเสริมอาชีวอนามัยที่ดแี ก่ พนักงาน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของเจ้าหน้าที่ จะเข้ามาปฎิ บตั ิ งานในพื้ นที่ โรงพยาบาล ดังนั้น ก่ อนที่
พนักงานจะเริ่ มงานในตาแหน่งต่างๆ จะมีการประเมินความเสี่ ยงที่จะได้รับการแพร่ เชื้ อจากผูร้ ับบริ การ นอกจากนี้
โรงพยาบาลได้จดั หาวัคซี นให้กบั พนักงานในกลุ่มเสี่ ยงก่ อนที่ จะเริ่ มปฎิ บตั ิ งาน รวมทั้งวัคซี นสาหรั บการแพร่
ระบาดของเชื้ อในแต่ละปี ให้กบั เจ้าหน้าที่ ในกลุ่มเสี่ ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่ วนพนักงานในกลุ่มอื่นที่ ตอ้ งการฉี ด
วัคซี น โรงพยาบาลจัดให้มีการฉี ดวัคซี นให้พนักงานทัว่ ไปที่ตอ้ งการในราคาต้นทุน อีกทั้งยังได้มีการสารวจอาการ
เจ็บป่ วยของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการป้ องกัน หนึ่ งในโรคที่ พนักงานเข้าใช้บริ การ Staff
Clinic คื อ อาการปวดเมื่ อยกล้า มเนื้ อ จึ งได้ให้ทาการสารวจและวิเคราะห์ท่าทางการทางาน ส่ งเสริ มการทากาย
บริ หารเพื่อลดความปวดเมื่อยระหว่างและหลังทางาน อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้
การตั้งวางคอมพิวเตอร์ ท่าทางการทางานที่เหมาะสม เช่น ท่าทางการยก และ เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย เพื่อลดอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีหอ้ งฟิ ตเนสให้กบั พนักงาน เพื่อออกกาลังกายหลังเวลาเลิก
งานโดยไม่ตอ้ งเดินทางและไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง รวมทั้งมีการรณรงค์ในเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น การล้างมือ
การออกกาลังกาย การให้ความรู ้ข่าวสารผ่านทาง Intranet และมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็ นต้น
3.6 การป้ องกันอุบัตเิ หตุที่อาจจะเกิดขึน้ ในขณะปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงและหามาตรการป้ องกันและรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักใน
การป้ องกันอุบตั ิเหตุในการทางานรวมถึงอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผูใ้ ช้บริ การ โดยการจัดทาโครงการ Stop the Line
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวัง และรายงานสิ่ งที่อาจจะส่ งผลทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น หากพบน้ า
หยดในพื้นที่ ให้รีบแจ้งแม่บา้ นทันที หรื อหากพบผูใ้ ช้บริ การนัง่ รถเข็นแล้วไม่ได้รัดเข็มขัด ให้รีบแจ้งเตื อนและ
รัดเข็มขัดให้ทนั ที มีการฝึ กอบรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล มีระบบในการติ ดตามสถิติและแนวโน้ม
ของการเกิดอุบตั ิเหตุ/อุบตั ิการณ์ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และกาหนดมาตรการแก้ไขป้ องกัน มีระบบและแนวทาง
ในการดูแลบุคลากรที่ได้รับอุบตั ิเหตุ มีการจัดสรรกล่องทิ้งเข็มที่ปลอดภัยให้กบั บุคลากร กาหนดมาตรฐานของรถ
Treatment เพื่ อป้ องกันอุบตั ิ เหตุ และมี การนาข้อมูลที่ ประมวลผลได้รายงานให้คณะกรรมการต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ได้รับทราบ รวมถึงการเน้นย้ าไปยังพื้นที่ ของหน่ วยงานที่ มกั จะเกิ ดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้
มากขึ้ น รวมถึงมีการนาเหตุการณ์มาจัดทาเป็ นเรื่ องเล่าจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจากการปฏิ บตั ิ งานเพื่อแลกเปลี่ยนให้
ความรู ้กบั หน่วยงานหรื อพนักงานอื่นเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุต่อไป
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3.7 ระบบการป้ องกันและระงับอัคคีภัย
โรงพยาบาลกรุ งเทพสานักงานใหญ่ และโรงพยาบาลในเครื อข่ าย ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการ
ป้ องกันอัคคี ภยั และควันที่ เกิ ดขึ้ น จึ งได้ให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้ องต้นโดยหน่ วยงานภายนอก ที่ สามารถให้การ
อบรมเรื่ องการดับเพลิงเป็ นประจาทุกปี และจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงรายหน่วยงาน ทุกหน่วยงานอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารปี ละ 1 ครั้งทุกอาคาร โดยมีการซ้อมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
และซ้อมทั้งในแนวดิ่ งและแนวระนาบ ร่ วมกับทีมดับเพลิงของหน่ วยงานราชการในพื้นที่ ในส่ วนของอุปกรณ์ที่
เกี่ ยวข้องกับการตรวจจับและดับเพลิ ง จัดให้มีการประเมิ นและตรวจสอบความพร้ อมใช้ทุกเดื อน หากพบว่ามี
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ จะดาเนิ นการเปลี่ยนใหม่โดยทันที ตลอดจนจัดทาม่านหรื อประตูป้องกันควัน เพื่อใช้สาหรับ
การหนีไฟในแนวระนาบ หรื อการป้ องกันควันจากอาคารที่เกิดเหตุ ไปยังอีกอาคารที่เชื่อมถึงกัน ประตูและป้ ายบอก
ทางหนี ไฟในพื้นที่ โรงพยาบาล จัดให้เป็ นแบบป้ ายกล่องไฟที่ มีแบตเตอรี่ สารองอยู่ดว้ ย และได้รับการตรวจสอบ
เป็ นประจาตามระยะเวลาที่มีการติดตั้งระบบตรวจจับควันและความร้อน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาล
และดึงสัญญาณเพื่อให้แสดงผลการตรวจจับขึ้นที่หน้าจอในห้องควบคุมกล้องวงจรปิ ดที่มีเจ้าหน้าที่ประจาอยู่ตลอด
24 ชัว่ โมง และโรงพยาบาลมีทีมผจญเพลิ ง ซึ่ งเป็ นที มทางานร่ วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ รปภ. และเจ้าหน้าที่ ของ
โรงพยาบาลอยู่ประจาภายในพื้ นที่ โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง และดาเนิ นการส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ารั บการอบรม
ดับเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมผจญเพลิงของโรงพยาบาลเป็ นประจา
3.8 การตรวจสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพเสี ยง
ทั้งเสี ยงรบกวนชุมชน อันเนื่องมาจากการเดินเครื่ องปั๊ มน้ าหรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า การตรวจวัดเสี ยงที่ตวั เจ้าหน้าที่ที่
ทางานในพื้ นที่ เสี ยงดัง การตรวจปริ มาณฝุ่ น การตรวจแสงสว่าง การตรวจความร้ อน รวมถึ งการตรวจปริ มาณ
สารเคมี อนั ตรายในพื้ นที่ ทางานด้วย โดยผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ อี กทั้งยังได้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ในช่ วงที่ กรุ งเทพมหานครประสบปั ญหาเรื่ องฝุ่ น PM 2.5 เกิ นค่ามาตรฐาน
ในส่ วนของโรงพยาบาล ได้จดั ให้มีติดตั้งฟิ ลเตอร์ กรองฝุ่ น PM 2.5 ในระบบปรับอากาศรวมของอาคาร รวมทั้งมี
การตรวจวัดฝุ่ น PM 2.5 ภายในอาคารเป็ นระยะ เพื่อเฝ้ าระวังคุณภาพภายในอาคาร ประกอบกับในส่ วนของการ
ปรับปรุ งก่อสร้างภายในอาคาร จะต้องมีการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ น จากการก่อสร้างไม่ให้ออกมาภายนอกพื้นที่โดย
การทาให้ พื้นที่ภายในเป็ นมีความดันอากาศเป็ นลบ เพื่อป้ องกันฝุ่ นออกมาด้านนอก และหลังจากปรับปรุ งก่อสร้าง
เสร็ จแล้ว ก่อนจะเปิ ดใช้พ้ืนที่ ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศอีกครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าคุณภาพอากาศของพื้นที่เปิ ด
ใช้บริ การใหม่จะต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และไม่มีกลิ่นของสาร VOCs ที่ จะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้
พื้นที่ อีกทั้งโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบอาคารเป็ นประจาทุกปี จากบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การภายนอก และได้รับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารจากอัคคีภยั จากเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงเป็ นประจาอีกด้วย
3.9 การตรวจสอบคุณภาพของนา้ ต่ าง ๆ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจคุณภาพน้ าต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเป็ นประจาทุกเดือน ทั้งน้ าทิ้ง น้ าใช้ น้ าดื่ม
รวมถึงมีการจัดหาและติ ดตั้งระบบผลิตน้ าต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพน้ าที่ ได้มาตรฐานระดับสากล เช่ น ระบบเครื่ อง
ผลิตน้ า RO สาหรับน้ าล้างเครื่ องมือทางการแพทย์ หรื อ น้ า Soft สาหรับน้ าทันตกรรม อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบฆ่า
เชื้ อในน้ า เช่ น น้ าในบ่อน้ าสารองของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า น้ าทุกประเภทที่ ใช้ในโรงพยาบาล
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สะอาดและปลอดเชื้ อ รวมถึ งระบบฆ่าเชื้ อน้ าในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ที่ มีการปรั บเปลี่ ยนจากการใช้สาร
คลอรี นเพื่อฆ่าเชื้ อ เป็ นการใช้ระบบ Ozone เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาลายเชื้ อ และลดการใช้สารเคมีที่เป็ น
อันตราย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสู งสุ ดว่าคุณภาพน้ าทุกประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลสะอาดและปราศจากเชื้ อ
3.10 ลดปริมาณของเสี ยโดยจัดให้ มรี ะบบการนามาใช้ ใหม่
ปั จ จุ บั น ปั ญ หามลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ มได้ ท วี ค วามรุ นแรงขึ้ นเป็ นล าดั บ ประกอบกั บ ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
ทรั พยากรธรรมชาติ และงบประมาณที่ เ กี่ ยวข้องในการจัดการสิ่ งแวดล้อม รั ฐบาลจึ งได้ให้ความสาคัญกับแนว
ทางการบริ หารจัดการมลพิ ษ รู ป แบบใหม่ ที่เ น้นการส่ งเสริ มและอนุ รั กษ์ไ ว้ซ่ ึ งทรั พยากรธรรมชาติ (Resource
Conservation and Recovery) โดยมีสาระสาคัญ คือ “การป้ องกันการเสื่ อมโทรมหรื อการสู ญสิ้ นไปและนากลับมา
ใช้ใหม่ซ่ ึ งทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิด
สมดุลและเป็ นรากฐานในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืน” ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริ หาร
จัดการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ จึงได้ประยุกต์หลักการด้าน 3R (Reduce
Reuse Recycle: 3R) ให้เข้ากับระบบบริ หารจัดการขยะมูลฝอย โดยการควบคุมปริ มาณขยะมูลฝอยที่ แหล่งกาเนิ ด
และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นก่อนที่ จะนาไปกาจัดขั้นสุ ดท้าย
อย่า งถูกหลักวิ ช าการ ในรู ปแบบของโครงการ Be Green เพื่ อเป็ นการลดและนาของเก่ า ที่ ใช้แ ล้วมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ โดยการให้หน่ วยงานภายในนาไปประยุกต์ใช้ ทั้งการลดและนาของเก่ า ที่ ใช้แ ล้วกลับมาใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์อย่างมีระบบและสอดคล้องกับแนวทางการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยแนวใหม่แบบครบวงจร
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3 ปัจจัยเสี่ ยง
1.

ความเสี่ ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิ จไทยในปี 2564 จะฟื้ นจากปี 2563 แต่ อตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จอาจมี ความเสี่ ยงจากหลายปั จจัย โดยเฉพาะความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ COVID-19 ในระยะสั้น
รวมถึงการเข้าถึงและการกระจายวัคซี นป้ องกัน COVID-19ในไทยที่ อาจเป็ นไปอย่างจากัด ซึ่ งจะกระทบต่อการ
เปิ ดรั บ นักท่ องเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นระยะถัด ไป นอกจากนี้ การฟื้ นตัวยังมี แ นวโน้มแตกต่ า งกันมากในแต่ ละภาค
เศรษฐกิจและกลุ่มพื้นที่ (Uneven recovery) ซึ่ งจะส่ งผลต่อความยัง่ ยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
สาหรับธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชน แม้การรักษาพยาบาลจะเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
ส่ งผลต่อกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกที่ จะชะลอหรื อลดการใช้บริ การของ
โรงพยาบาลได้ เช่ น ชะลอการเข้ารับการรักษา หรื อการเข้ารับบริ การทางการแพทย์สาหรับโรคที่ ไม่จาเป็ นต้อง
ได้รั บ การรั ก ษาเร่ ง ด่ ว น หรื อ ลดการใช้จ่ า ยค่ า บริ ก ารโดยเลื อ กเข้า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ
โรงพยาบาลเอกชนอื่นที่ อาจมีค่าใช้จ่ายที่ นอ้ ยกว่า เป็ นต้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั พร้อมทั้งเตรี ยมความ
พร้อมและกาหนดมาตรการสาหรับบริ หารความเสี่ ยงให้เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั มีเครื อข่ายโรงพยาบาลที่ กว้างขวาง
ในการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกภูมิภาค มีการให้บริ การและกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เป็ นการกระจายความเสี่ ยง
และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้
2.

ความเสี่ ยงทางด้ านการดาเนินงาน
2.1 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่ างๆ ที่ใช้ กบั บริษทั ในอนาคต
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การกากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล
ตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยสถานพยาบาล นอกจากนี้ บริ ษัท ยัง ต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกับ
สถานพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับบริ ษทั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปั จจุบนั หรื อการประกาศใช้กฎหมาย หรื อกฎระเบี ยบ
ใหม่ หรื อการกาหนดนโยบายใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั การประกาศใช้กฎหมาย หรื อกฎระเบี ยบใหม่ดงั กล่าว รวมถึ งการพิ จารณาร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูเ้ สี ยหายจากการรับบริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่มุ่งคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการรับบริ การสาธารณสุ ข และมี
เป้ าหมายเพื่อชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผเู ้ สี ยหายในเวลาอันรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้ง
การกาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการรับบริ การสาธารณสุ ข เพื่อใช้จ่ายเป็ นเงินชดเชยให้แก่
ผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งสถานพยาบาลที่ร่างพระราชบัญญัติกาหนด (รวมถึงบริ ษทั ในฐานะผูป้ ระกอบกิจการสถานพยาบาล) มี
หน้า ที่ ต ้อ งจ่ า ยเงิ นสมทบเข้า กองทุ นดังกล่ า วตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และอัต ราตามที่ ค ณะกรรมการคุ ้มครอง
ผูเ้ สี ยหายจากการรับบริ การสาธารณสุ ขกาหนด นอกจากนี้ ปั จจุบนั ยังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ ออกมาเพื่ อคุม้ ครองการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบุคคลต่างๆ ซึ่ งรวมถึงผูร้ ับบริ การในสถานพยาบาลด้วย ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ซึ่ งเป็ น
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ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุ คคลมี หน้าที่ จดั มาตรการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยที่ เหมาะสม เพื่ อป้ องกันการสู ญหาย
เข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ รวมทั้งต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์
และขอความยิ น ยอมของเจ้า ของข้อมู ล ในการการเก็ บ รวบรวม ใช้แ ละเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก่ อ นมี การ
ดาเนิ นการดังกล่าวเสมอ เว้นแต่ กฎหมายหมายให้อานาจดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม นอกจากนี้
เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิ ที่จะร้องขอผูค้ วบคุมข้อมูลให้ดาเนิ นการต่างๆ กับข้อมูลของตนตามสิ ทธิ ที่กฎหมายกาหนด
ซึ่ งหากบริ ษทั และโรงพยาบาลไม่สามารถจัดมาตรการด้านความปลอดภัยและดาเนิ นการต่ างๆ ตามที่ กฎหมาย
กาหนดได้ เจ้าของข้อมูลและหน่วนงานของรัฐอาจเข้าดาเนิ นคดีเพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายและค่าปรับเพื่อเป็ นการลงโทษ
ได้ ดังนั้น บริ ษ ทั ไม่ อ าจรั บ รองได้ว่า การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ หรื อการประกาศใช้ก ฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบใหม่ รวมทั้งการตีความกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ๆ ดังกล่าว หรื อการกาหนดนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และโรงพยาบาลเครื อข่ายของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการต่ างๆ เพื่ อป้ องกันและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการมีผลบังคับของร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการรับบริ การสาธารณสุ ข โดย
การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานของระบบคุ ณภาพต่างๆ ที่ สาคัญ อาทิ มาตรฐาน Joint Commission International (JCI)
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุ ข ภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยการดาเนิ นการและการปฏิ บัติต าม
แนวทางภายใต้ระบบ HA กาหนดให้มีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษาผูป้ ่ วยให้เป็ นไปตามมาตรฐานกากับ
ดูแลความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงครอบคลุมความเสี่ ยงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
การให้บริ การทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ในส่ วนของการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบที่ อาจเกิดจากการมี
ผลบังคับของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั และโรงพยาบาลเครื อข่ายได้ดาเนินการตั้ง
คณะทางานเพื่อตรวจสอบและดาเนิ นการต่างๆ ให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด เช่ น การมีมาตรการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสมของการดูแลรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บในบริ ษทั และโรงพยาบาล การกาหนดนโยบาย
การคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง ก าหนดรายละเอี ย ดในการเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
นอกจากนี้ นโยบายดังกล่ า วยังครอบคลุ มการใช้สิ ท ธิ ต่ า งๆ ของเจ้า ของข้อมูลส่ ว นบุ ค คล รวมทั้งการแต่ งตั้ง
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ กฎหมายกาหนดเป็ นต้น โดยบริ ษทั เห็นว่าการดาเนิ นการต่างๆ ดังกล่าว
อาจช่วยป้ องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
2.2 ความเสี่ ยงในด้ านการแข่ งขัน
ธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู ง นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับ
เดียวกันกับบริ ษทั แล้วบริ ษทั ยังต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางและระดับล่างซึ่ งมีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการให้บริ การทางการแพทย์ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัยเพื่อขยายฐานลูกค้า
ปั จจุบนั โรงพยาบาลเอกชนมีจานวนมากกว่า 380 แห่ งทัว่ ประเทศและมีจานวนเตียงมากกว่า 36,000 เตียง
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนเปิ ดใหม่ในกรุ งเทพ-ชานเมือง อีก 5-6 แห่ งใน-3-5 ปี ข้างหน้า ทาให้
จานวนเตียงโครงสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 เตียง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั คาดว่าปริ มาณจานวนเตียงที่เปิ ดใช้งานจริ ง
ของโรงพยาบาลใหม่น้ นั จะทยอยเปิ ดเป็ นเฟสในช่ วง 3-5 ปี แรกของการเปิ ดโรงพยาบาล ทาให้ปริ มาณอุปทาน
จานวนเตียงในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการแข่งขันที่ เพิ่มขึ้ นในอนาคต โดยบริ ษทั มีทีมแพทย์และพยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญพร้อมให้บริ การทาง
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การแพทย์ทุ กด้า น พร้ อมทั้งศู นย์แ ห่ งความเป็ นเลิ ศ (Center of Excellence) ที่ พ ฒ
ั นาบริ การทางการแพทย์ต าม
มาตรฐานสากลตาม Joint Commission International (JCI) โดยมีความร่ วมมือจากสถาบันทางการแพทย์ช้ นั นา และ
มีโรงพยาบาลเครื อข่ายในทุกภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวกเป็ นทางเลือกให้แก่ผรู ้ ับบริ การ และสามารถส่ งต่อไป
ยังโรงพยาบาลเครื อข่ายเมื่อต้องการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนอีกด้วย
2.3 ความเสี่ ยงจากการที่ไม่ สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้บริหารที่สาคัญไว้ ได้
ความเสี่ ยงจากการที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย์หรื อผูบ้ ริ หารที่สาคัญไว้ได้ถือเป็ นความเสี่ ยง
อีกประการหนึ่ งของบริ ษทั เนื่ องจากบุคลากรทางการแพทย์และผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ ความสาเร็ จ บริ ษทั จึ งให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ โดยการสร้างความผูกพันกับ
องค์กรและสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้หลากหลายและจัดสรรปัจจัยที่อาจส่ งผลต่อการรักษาบุคลากรไว้ให้เพียงพอและ
ตรงต่อความต้องการ ได้แก่
 พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิ บตั ิ งานตามตาแหน่ งของพนักงาน มีการฝึ กอบรมทักษะทางคลินิก (BDMS Simulation Center) เพื่อเพิ่มทักษะ
ความชานาญด้านการปฏิบตั ิการทางคลินิก ความชานาญเฉพาะทางด้านการแพทย์ รวมทั้งบริ ษทั ยังคงร่ วมมืออย่าง
ต่ อ เนื่ อ งกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในการส่ ง พนัก งานกลุ่ ม สาย
วิชาชีพเข้าร่ วมในโครงการ BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะเฉพาะทางทางด้าน
การแพทย์ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมทั้งสามารถนาความรู ้และทักษะต่างๆ
จากการอบรมกลับมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
 ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั ความสะอาด ความเป็ นสัดส่ วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ทางาน รวมทั้งจัดสรรอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบตั ิงานได้
ง่ายขึ้ น มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลรักษาผูป้ ่ วยและดูแลตัวเองใน
เวลาที่ตอ้ งใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง อาทิ
- Tytocare เป็ นนวัตกรรมตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นที่ช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงไวรัส
COVID-19
- หุ่นยนต์เฮลท์ต้ ีบอท (Healthy BOT) ทาหน้าที่ให้บริ การผูป้ ่ วยแทนบุคลากรโรงพยาบาลในการส่ ง
ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ าดื่ม รวมถึงสิ่ งของอื่นๆ ให้กบั ผูป้ ่ วยในพื้นที่คดั แยก และควบคุมการติดเชื้ อ
ซึ่ งช่วยลดความเสี่ ยงในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
 ปรับโปรแกรมสวัสดิการให้เป็ นแบบยืดหยุน่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละช่วงอายุ มีการประกันสุ ขภาพที่มีโปรแกรมหลากหลายให้พนักงาน
สามารถเลือกรู ปแบบการประกันสุ ขภาพที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง มีโปรแกรมตรวจสุ ขภาพประจาปี ที่
ออกแบบให้เหมาะสมตามอายุและลักษณะการทางานของพนักงานแต่ละคน มีศูนย์ออกกาลังกายและฟิ ตเนส ซึ่ ง
ประกอบด้วยห้องออกกาลังกาย (Weight Training) ที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญคอยแนะนาโปรแกรมการออกกาลังที่ถูกต้องและ
เหมาะสม พร้อมห้องปิ งปอง ห้องแอโรบิ ค ห้องโยคะ และห้องมวยไทยที่ เลือกเล่นตามความสนใจของพนักงาน
รวมทั้งจัดกิจกรรม Healthy Challenge เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และสมส่ วน
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บริ ษ ทั สร้ างขวัญและกาลังใจให้กับผูบ้ ริ หารและบุ คลากร โดยเฉพาะในช่ วงของการระบาดของไวรั ส
COVID-19 ที่บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างหนัก โดยจัดให้มีการทางานจากที่บา้ น (Work from Home)
หรื อจัดวันหยุดให้เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่มีบุตรเล็กหรื อก่อนวัยเรี ยน เพื่อลดความเสี่ ยงและเพื่อให้พนักงาน
มีความสุ ขและมีสมดุลชี วิตการทางานที่ดี และสาหรับพนักงานที่ตอ้ งมาทางานปกติในช่วงการแพร่ ระบาดของไรวัส
COVID-19 บริ ษทั จัดให้มีรถรับส่ งระหว่างสถานที่ทางานและหอพัก เพื่อความปลอดภัยของพนักงานด้วย
2.4 ความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้ อง
เนื่องจากปัจจุบนั ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและรับรู ้สิทธิ ของตนมากขึ้น รวมถึงการออกกฎหมายใหม่
หลายฉบับที่ ให้การรั บรองคุ ้มครองสิ ทธิ และเอื้ อประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้ น เช่ น พระราชบัญญัติ วิธี
พิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2562 เป็ นต้น ซึ่ งกฎหมาย
ดังกล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคในการดาเนิ นคดีกบั สถานพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์
ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงปั จจัยความเสี่ ยงดังกล่าว จึงได้มีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
โดยมีกระบวนการในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรองแพทย์ การคานึ งถึง
สิ ทธิ ของผูป้ ่ วยในการอธิ บายให้ขอ้ มูลแก่ผูป้ ่ วย การบริ หารความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ การประเมินความพึ ง
พอใจในการให้บริ การ การเสริ มสร้ า งมาตรฐานการให้บ ริ การตามมาตรฐานสากลอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่ อให้การ
รักษาพยาบาลมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และบริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับระบบการรายงานและการเจรจาแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีคาร้องเรี ยนจากผูใ้ ช้บริ การ อันเป็ นการป้ องกันหรื อช่วยลดการเกิดข้อพิพาทในทางกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั มีคดี ฟ้องร้ องโดยอดี ตสมาชิ กโครงการให้การรั กษาพยาบาลตลอดชี พ โดยรายละเอียดความ
คืบหน้าปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
2.5 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พารายได้ จากผู้รับบริการชาวต่ างชาติ
บริ ษทั มีรายได้ส่วนหนึ่ งจากผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติ ซึ่ งรวมถึงผูท้ ี่มีภูมิลาเนาหรื อทางานในประเทศไทย
หรื อที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรื อเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของ
รั ฐ บาลต่ า งประเทศ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อพนักงานของบริ ษ ทั เอกชนในต่ างประเทศ โดยปั จจัย ที่ ทาให้
ผูร้ ั บบริ การกลุ่มนี้ เ ข้ามาใช้บริ การรั กษาพยาบาลในประเทศไทย ประกอบด้วยมาตรฐานและคุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทางการแพทย์ที่เป็ นที่ ยอมรับได้ระดับมาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ สมเหตุสมผล
และความมีชื่อเสี ยงด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ในการเข้ารับการบริ การ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ รวมไป
ถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติที่
จะเข้า มารั บการรั กษาพยาบาลในประเทศไทย บริ ษทั จึ งได้มีนโยบายกระจายและลดความเสี่ ยงโดยการขยาย
เครื อข่ ายโรงพยาบาลตามจังหวัดต่ า งๆที่ มีศ ักยภาพและมี ความต้องการในการรั กษาพยาบาลให้ครอบคลุ ม ทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังกระจายฐานลูกค้าต่างชาติ ให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้ น เพื่อลดความ
เสี่ ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
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2.6 ความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
บริ ษทั มีการลงทุ นในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุ น (ที่ อยู่ในรู ปของทุ นที่ ชาระแล้ว เงิ นให้กูย้ ืมแก่
บริ ษทั ย่อย และภาระค้ าประกันที่บริ ษทั ค้ าประกันการกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยต่อสถาบันการเงิ น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 รวม 75.5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ คิ ดเป็ นเงิ นสกุลบาทประมาณ 2,508.5 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ1.8 ของ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
การลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั รวมถึงการถือหุน้ ที่สาคัญในบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 ลงทุนในอัตราร้อยละ 80.0 ใน Angkor Pisith Co., Ltd. บริ หารโรงพยาบาล Royal Angkor International
Hospital
 ลงทุนในอัตราร้อยละ 100.0 ใน Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. บริ หารโรงพยาบาล Royal
Phnom Penh Hospital
 ลงทุนในอัตราร้อยละ 100.0 ใน BDMS International Medical Services Co., Ltd.
 ลงทุนใน N-Health Asia Pte. Ltd. ในอัตราร้ อยละ 100.0 โดย N-Health Asia Pte. Ltd. ได้ลงทุ นใน
N-Health (Cambodia) Co., Ltd. และ N-Health Myanmar ในอัต ราร้ อ ยละ 100.0 และร้ อ ยละ 60.0
ตามลาดับ เพื่อดาเนินธุรกิจเซ็นทรัลแล็บ
ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อ
นโยบายของรัฐบาลต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับการดาเนิ นธุ รกิจในต่างประเทศของบริ ษทั หรื อสภาวะทางการเมือง
และเศรษฐกิ จในประเทศดังกล่าว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ หรื อค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนหรื อการดาเนิ นงานที่ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดไว้ และอาจ
ส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั
3.

ความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ ยงด้ านการรับชาระค่ ารักษาพยาบาล
การให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยก่อนการเรี ยกเก็บค่ารักษา ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่อาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินค่ารักษาพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายบริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. การให้การรั กษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ รั บผิ ดชอบค่ ารั กษาพยาบาลด้วยตนเอง บริ ษทั มี นโยบายในการ
ประเมินราคาค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลก่อนเพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายรับทราบงบประมาณ
และชาระค่าบริ การหรื อเงินมัดจาล่วงหน้า
2. บริ ษทั มีการแจ้งแผนการรักษาควบคู่กบั การประเมินค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นให้กบั ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทราบเป็ นระยะตลอดการรั ก ษาและให้ ท ยอยช าระเพื่ อ เป็ นการแบ่ ง เบาภาระการช าระเงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจานวนเมื่อเสร็ จสิ้ นการรักษา
3. สาหรับการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริ ษทั คู่สัญญานั้น บริ ษทั มีนโยบายในการให้เครดิ ตอย่าง
ระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของบริ ษทั คู่สัญญาก่อน พร้อมทั้งทบทวน
ผลการติดต่อของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ และบริ ษทั มีการหยุดการให้เครดิตเพิ่ม หากวงเงินคง
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ค้างเกินจานวนที่กาหนดไว้ ซึ่ งนโยบายดังกล่าวช่วยให้บริ ษทั ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยก
เก็บเงินได้
ทั้งนี้ บริ ษทั มี คณะกรรมการบริ หารลูกหนี้ มี การประชุ มอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายปฏิบตั ิการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ทบทวนและ
กาหนดมาตรการป้ องกัน รวมทั้งหาทางออกที่ เหมาะสมให้กบั บริ ษทั และผูป้ ่ วยในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาการชาระค่ า
รักษาพยาบาล เพื่อลดความเสี่ ยงด้านนี้ได้
3.2 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัว (Floating Rate) คิ ดเป็ น
ร้อยละ 28.9 ของหนี้ สินทางการเงิ นทั้งหมดซึ่ งความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย อาจส่ งผลกระทบต่ อต้นทุ นทาง
การเงิ นของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งรวมถึงการเข้าทา
สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่ งบริ ษทั จะพิจารณากาหนดตาม
ภาวะตลาดในขณะนั้น
3.3 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในต่ างประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
บริ ษทั มี รายได้ส่วนหนึ่ งจากการให้บริ การแก่ ผูร้ ั บบริ การชาวต่ างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทย
สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศของผูร้ ั บบริ การชาวต่ างชาติ จึ งมี ผลต่ อจานวนผูร้ ั บบริ การชาวต่ างชาติ ที่เข้ามาใช้
บริ การในเครื อข่ายโรงพยาบาลของบริ ษทั ในลักษณะเดียวกันกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จในประเทศที่ มีผลกระทบต่อ
จานวนผูร้ ับบริ การในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั จึ งอาจ
ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ของผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศกับสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นตัวกาหนด
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริ ษทั เทียบกับผูใ้ ห้บริ การทางด้านการรักษาพยาบาลในประเทศอื่น เป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ อาจมีผลกระทบต่ อรายได้ของบริ ษทั บริ ษทั จึ งมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนื อความควบคุมของบริ ษทั โดยในกรณี น้ ี บริ ษทั พยายามที่จะ
รักษาสัดส่ วนของผูร้ ับบริ การในประเทศ และผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2563 ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่าง 29.55 – 32.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 54

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4 ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1
(ก)

บริษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุ งเทพ
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 30-2-94 ไร่
เป็ นเจ้าของ
4,522.5
ตั้งอยูท่ ี่ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
และที่ดินบางส่ วนในอ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
3,984.1
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
1,129.9
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
1,586.2
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – อาคารพลาซ่า
6 ชั้น
รวม

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
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ภาระผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

47.8
831.5

ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

299.4

ไม่มี

12,401.4

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
147.9
46.5
180.9
2.6
60.9
438.8
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(ข)

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุ งเทพหัวหิน
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงพยาบาลกรุ งเทพหัว
เป็ นเจ้าของ
669.2
หิ น โดยมีเนื้ อที่จานวน 16-2-52.40 ไร่ ตั้งอยู่
ที่ตาบลหัวหิ น อาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
234.4

ภาระผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

2.0

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

5.4

ไม่มี

39.3
43.1

ไม่มี
ไม่มี

993.4

(ค)

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ของโรงพยาบาลสมิตเิ วช ไชน่ าทาวน์
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
154.1

ภาระผูกพัน
ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

38.5

ไม่มี

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

139.9

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

0.3

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้าง

เป็ นเจ้าของ

3.7

ไม่มี

รวม
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สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
ที่ดิน
228.0
อาคาร
46.5
รวม
424.0
หมายเหตุ : ปัจจุบนั โรงพยาบาลดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
(ง)

ที่ดนิ ให้ เช่ าเพือ่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ของ บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 18-0-27.6 ไร่
เป็ นเจ้าของ
303.6
ตั้งอยูท่ ี่ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
รวม
303.6

ภาระผูกพัน
ไม่มี

(จ)

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน เพือ่ ให้ เช่ าประกอบธุรกิจ ของ บริษทั บีดเี อ็มเอส จัดการทรัพย์ สิน จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 0-2-28.20 ไร่ พร้อมอาคาร
เป็ นเจ้าของ
139.1
ไม่มี
โรงแรมชีวา เรสซิ เดนซ์ 8 ชั้น
ตั้งอยูท่ ี่ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
รวม
139.1

นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ยังมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อ
การดาเนินงาน โดยมีมูลค่าตามบัญชี จานวน 347.9 ล้านบาท
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4.1.2

บริษทั สมิตเิ วช จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.สมิตเิ วช)
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
1. ที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของบมจ. สมิติเวช
เป็ นเจ้าของ
ไม่มี
สาหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุ ขมุ วิทเนื้ อที่
โดยบริ ษทั และ
จานวน 11-0-83 ไร่
บริ ษทั ย่อย
2,938.5
2. ที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของบมจ. สมิติเวช
สาหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์ เนื้อ
1,207.4
ที่จานวน 43-0-24.3 ไร่
3. ที่ดินของบริ ษทั สมิติเวชศรี ราชา จากัด
296.6
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา
เนื้อที่จานวน 12-3-93 ไร่
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
2,233.9
ไม่มี
โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
780.1
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
ไม่มี
โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
รวม

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
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769.1

ไม่มี

41.4

ไม่มี

87.1

ไม่มี

8,354.1

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
223.5
179.5
0.2
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ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
4.1.3

บริษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
20.3
3.6
427.1

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
188.0

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

178.7

ไม่มี

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

77.3

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

3.1

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

16.5

ไม่มี

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
รวม
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ภาระผูกพัน
ไม่มี

463.6

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
230.6
73.0
303.6
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4.1.4

บริษทั โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 7-1-6 ไร่
เป็ นเจ้าของ
ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ ขสวัสดิ์ อาเภอพระสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
80.0

ภาระผูกพัน
ไม่มี

29.3

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

32.6

ไม่มี

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

29.0

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

1.3

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

0.3

ไม่มี

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
4.1.5

บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ที่ดินเนื้อที่จานวน 33-0-30 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

172.5

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.3
0.5
0.8

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
359.9

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

951.4
230.4
342.9

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ประเภทสิ นทรัพย์
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
รวม
4.1.6

บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ที่ดินเนื้อที่จานวน 57-1-48.50 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
9.8
301.0

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

2,195.4

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
25.9
3.5
4.5
33.9

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
161.6

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

554.7

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

193.8
185.3

ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

45.6
23.4

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

1,164.4

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
6.4
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ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
4.1.7

บริษทั วัฒนเวช จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ที่ดินเนื้อที่จานวน 18-0-33.4 ไร่ ที่อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
11.3
6.3
0.9
24.9

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
247.6

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

201.4
127.2
50.5

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

5.1
550.6

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

1,182.4

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
8.3
41.9
2.7
1.8
54.7
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4.1.8

บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ที่ดินเนื้อที่จานวน 7-2-28.80 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลวังกระแจะ
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
4.1.9

บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ที่ดินเนื้อที่จานวน 22-2-35.30 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินเนื้อที่จานวน 10-3-43.10 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินเนื้อที่จานวน 11-2-26.50 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
41.4

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

134.2
49.0
26.4

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

5.6
256.6

ไม่มี

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
สุ ทธิ
(ล้านบาท)
620.5

เป็ นเจ้าของ

716.8

ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
33.1
4.0
0.7
1.2
39.0

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ไม่มี

ไม่มี
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ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
สุ ทธิ
(ล้านบาท)
232.8
236.3

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

9.1
5.9

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม

ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1,821.4

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
9.3
69.8
4.6
83.7

4.1.10 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่ จากัด
(ก)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)

ที่ดินเนื้อที่จานวน 17-0-89.25 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ถนน
เพชรเกษม อาเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
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ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

162.8

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

346.5
133.7
41.2

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

11.3
5.8

ไม่มี
ไม่มี

701.3
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(ข)

ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ของ บริ ษทั เนชัน่ แนลเฮลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)

ที่ดินเนื้อที่จานวน 2-0-76.75 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ถนน
เพชรเกษม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
4.1.11 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
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เป็ นเจ้าของ

19.8

ไม่มี

19.8

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.1
35.0
3.1
38.2

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
6.8

ภาระผูกพัน

183.7
50.9
53.3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

6.9
1.1

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

302.7
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สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
97.8
9.0
3.8
0.7
111.3

4.1.12 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินมีเนื้อที่ จานวน 7-0-40 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ถนน
เป็ นเจ้าของ
มิตรภาพ อาเภอเมือง จ.นครราชสี มา เพื่อใช้
ในรพ.กรุ งเทพราชสี มา
ที่ดินมีเนื้อที่ จานวน 3-2-12 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่อาเภอ
ปากช่อง จ.นครราชสี มา เพื่อใช้ในรพ.
กรุ งเทพปากช่อง
ที่ดินเนื้อที่รวมจานวน 10-2-52 ไร่
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารและส่ วน
เป็ นเจ้าของ
ปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
156.7

ภาระผูกพัน
ไม่มี

435.1

ไม่มี

156.8
105.0

ไม่มี
ไม่มี

9.2
392.7

ไม่มี
ไม่มี

1,255.5

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
126.0
20.7
0.1
หน้าที่ 66

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
5.5
1.0
153.3

4.1.13 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเขาใหญ่ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 21-3-67 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ ตาบล
หนองน้ าแดง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสี มา
รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

เป็ นเจ้าของ

67.0

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
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ไม่มี

67.0

4.1.14 Siem Reap Land Investment Company Limited
ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ Angkor Pisith Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด
เป็ นเจ้าของ
60.1
เสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา
รวม
60.1
4.1.15 Angkor Pisith Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์

ภาระผูกพัน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
144.7
19.6
3.9

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

2.3
1.4

ภาระผูกพัน
ไม่มี

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

172.0
หน้าที่ 67

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ Angkor Pisith Co., Ltd. ทาสัญญาเช่าที่ดินจานวน 2 ฉบับ มีเนื้ อที่จานวน 20ไร่ ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดเสี ยมราฐ
ประเทศกัมพูชา กับ Siem Reap Land Investment Company Limited ซึ่ งมีกาหนดระยะเวลาเช่าฉบับละ
50 ปี และชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน โดยสัญญาเช่าทั้งสองฉบับจะสิ้ นสุ ดในเดือนกันยายน 2599 และเดือน
ธันวาคม 2600 ตามลาดับ
4.1.16 S.R. Property Investment Company Limited
ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ BDMS International Medical Services Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 8 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ จังหวัด
เป็ นเจ้าของ
66.1
ไม่มี
เสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา
รวม
66.1
4.1.17 BDMS International Medical Services Co., Ltd.
BDMS International Medical Services Co., Ltd. ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เนื้ อ ที่ จ านวน 8 ไร่ ตั้ง อยู่ที่ จัง หวัด
เสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา กับ S.R Property Investment Company Limited ซึ่ งมีกาหนดระยะเวลาเช่า 50 ปี
และชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน โดยสัญญาเช่าฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนกันยายน 2610
4.1.18 Phnom Penh First Property Company Limited
ที่ดินให้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 12.5 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ จังหวัด
เป็ นเจ้าของ
138.2
ไม่มี
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
รวม
138.2
4.1.19 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
เป็ นเจ้าของ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
3.5
510.5
113.9
245.4
2.7

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หน้าที่ 68
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ประเภทสิ นทรัพย์
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
32.5

ภาระผูกพัน
ไม่มี

908.5

หมายเหตุ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น มี เ นื้ อ ที่ จ านวน 12.5 ไร่ ตั้ง อยู่ ที่ จัง หวัด
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา กับ Phnom Penh First Property Company Limited ซึ่ งมีกาหนดระยะเวลาเช่ า
50 ปี และมีการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน โดยสัญญาฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2599
4.1.20 บริษทั เนชั่นแนล เฮลท์ แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เป็ นเจ้าของ
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
127.8

ภาระผูกพัน
ไม่มี

128.5
108.0

ไม่มี
ไม่มี

1.8
0.8

ไม่มี
ไม่มี

366.9

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.3
265.4
9.4
8.4
283.5

หน้าที่ 69

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.1.21 บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เป็ นเจ้าของ
11.6
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
54.0
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ
3.4
สานักงาน
รวม
69.0
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
23.7
23.7

4.1.22 บริษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสั ช) จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 17-0-95.60 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องจักร
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการดาเนินงาน ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
จ.ชัยภูมิ
รวม
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ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
372.4

ภาระผูกพัน
ไม่มี

140.3
282.9
96.2

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

10.4
35.0

ไม่มี
ไม่มี

0.3

ไม่มี

937.5

หน้าที่ 70
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สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
4.1.23 บริษทั กรีนไลน์ ซินเนอร์ จี้ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม
4.1.24 บริษทั เปาโลเมดิค จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
1. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิ น ซึ่ งมี
เนื้อที่จานวน 6 ไร่ เศษ ตั้งอยูท่ ี่ถนนพหลโยธิ น
เขตพญาไท จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. ที่ดินโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึ่ งมีเนื้อที่
จานวน 7 ไร่ เศษ ตั้งอยูท่ ี่ถนนพหลโยธิ น
เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
10.2
2.0
12.2

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

เป็ นเจ้าของ
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่า
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

2.6

ไม่มี

32.9

ไม่มี

35.5

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
16.6
16.6

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
2,795.8

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี
1,238.8

ไม่มี
หน้าที่ 71
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ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
243.4

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน

เป็ นเจ้าของ

81.9

ไม่มี

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

7.3

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

87.1

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
4.1.25 บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 15 ไร่ เศษ ตั้งอยูท่ ี่ถนนศรี
นคริ นทร์อาเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัด
สมุทรปราการ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
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ภาระผูกพัน
ไม่มี

4,454.3

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
186.7
1.5
7.8
9.6
205.6

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
273.9

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

241.5
89.1
39.7

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

2.2
105.4

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

751.8
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สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
3.1
0.5
3.6

4.1.26 บริษทั การแพทย์ สยาม จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
76.2

ไม่มี

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เป็ นเจ้าของ

193.5

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

92.2

ไม่มี

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

เป็ นเจ้าของ

10.5

ไม่มี

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

4.1

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

144.9

ไม่มี

ที่ดินเนื้อที่จานวน 4 ไร่ 206 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่
ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
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ภาระผูกพัน

521.4

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
76.0
10.4
0.8
87.2
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4.1.27 บริษทั ศูนย์ การแพทย์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
424.8

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เป็ นเจ้าของ

298.2

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

112.6

ไม่มี

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

เป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

2.7

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

10.4

ที่ดินเนื้อที่จานวน 10ไร่ เศษ ตั้งอยูท่ ี่ถนน
นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

54.3

ภาระผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

903.0

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
9.1
2.5
11.6

4.1.28 บริษทั ประสิ ทธิ์พฒ
ั นา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย (ตามงบการเงินรวมของ บมจ.ประสิ ทธิ์พฒ
ั นา)
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
1. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่ งมีเนื้ อที่
เป็ นเจ้าของโดย
5,980.3
ไม่มี
จานวน 15 ไร่ เศษ
บริ ษทั ย่อย
2. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่ งมีเนื้ อที่
เป็ นเจ้าของโดย
จานวน 8 ไร่ เศษ
บริ ษทั ย่อย
3. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไท 3 ซึ่ งมีเนื้ อที่
เป็ นเจ้าของโดย
จานวน 6 ไร่ เศษ
บริ ษทั ย่อย
เป็ นเจ้าของโดย
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ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั ย่อย

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

4. ที่ดินโรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา ซึ่ งมีเนื้อ
ที่จานวน 7 ไร่ เศษ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของโดย
บริ ษทั ย่อย
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของโดย
บริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของโดย
สานักงาน
บริ ษทั ย่อย
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของโดย
บริ ษทั ย่อย
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
เป็ นเจ้าของโดย
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน –ที่ดินรอการ
ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

เป็ นเจ้าของ

2,757.6

ไม่มี

850.0

ไม่มี

255.8

ไม่มี

22.1

ไม่มี

116.2

ไม่มี

37.8

ไม่มี

10,019.8

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
446.7
36.4
10.0
25.9
21.8
540.8

4.1.29 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 12-2-93.70ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
187.4

ภาระผูกพัน
ไม่มี
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ประเภทสิ นทรัพย์
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินและ
อาคารพลาซ่า 2 ชั้น
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
4.1.30 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพอุดร จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 9-2-39.20 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
473.9
131.0
243.0

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

6.8
48.8

ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

13.6

ไม่มี

1,104.5

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
2.2
1.1
3.3

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
320.3

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

357.4
99.1
128.4

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

6.9
217.1

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

1,129.2
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สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
1.4
1.4

4.1.31 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงพยาบาลกรุ งเทพ
เป็ นเจ้าของ
พิษณุ โลก โดยมีเนื้อที่จานวน 5-3-46.60 ไร่
ตั้งอยูท่ ี่ จังหวัดพิษณุ โลก
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและ
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
รวม

ภาระผูกพัน
ไม่มี

357.2
61.7
71.8

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3.7
628.9

ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.1
0.1

4.1.32 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสุ ราษฎร์ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 16-3-61.80 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
134.5

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
143.7

ภาระผูกพัน

459.1
97.7

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
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ประเภทสิ นทรัพย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
4.1.33 บริษทั สมิตเิ วช ชลบุรี จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
241.7

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

3.9
43.6

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

989.7

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
21.9
0.8
22.7

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
23.7
517.8
99.8
494.1

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

5.5
458.3

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1,599.2

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
191.9
1.4
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ประเภทสิ นทรัพย์
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
3.7
197.0

4.1.34 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่ น จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 12-0-81.30 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
รวม
4.1.35 บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดิน ขนาด 5-2-21 ไร่ ตั้งอยู่ 337 ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ น แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
ที่ดิน ขนาด 1-0-26 ไร่ ตั้งอยู่ 900/1 ถนน
เจริ ญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
394.6

ภาระผูกพัน
ไม่มี

446.2
76.2
164.9

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.8
1,084.7

ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

26.5

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

8.8

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

85.7
55.3
138.0

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

0.1
314.4

ไม่มี

หน้าที่ 79

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ยานพาหนะ
รวม
4.1.36 บริษทั สหแพทย์ เภสั ช จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 3-0-54.02 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ตาบล
แสมดา (บางบอน) อาเภอบางขุนเทียน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ที่ดินเนื้อที่จานวน 15-0-0 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ตาบล
โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.2
0.2

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
3.2

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

77.6

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

299.6
169.5
175.9

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

2.1
4.4

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

732.3

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.1
2.0
2.1
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.1.37 บริษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
1.1
1.1

4.1.38 บริษทั กรุ งเทพพรีเมียร์ นายหน้ าประกันภัย จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เป็ นเจ้าของ
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม
4.1.39 บริษทั บีดเี อ็มเอส แอคเคาท์ ตงิ้ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.2
0.2

ภาระผูกพัน
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
1.1
1.1

ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
เป็ นเจ้าของ
1.3
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เป็ นเจ้าของ
2.2
3.5

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
8.5
0.4
8.9
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.1.40 N Health (Cambodia) Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เป็ นเจ้าของภายใต้
สัญญาเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
รวม

4.1.41 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 38-1-41.50 ไร่
เป็ นเจ้าของ
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดนครปฐม
ที่ดินเนื้อที่จานวน 8-2-80.50 ไร่ เศษ
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดเพชรบุรี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ยานพาหนะ
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
0.3

ภาระผูกพัน
ไม่มี

4.3
0.7

ไม่มี
ไม่มี

0.3
5.6

ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
691.9

ภาระผูกพัน
ไม่มี

537.7
129.8
62.6

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.9
6.8

ไม่มี
ไม่มี

1,430.7

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
1.9
1.9
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.1.42 บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 2-0-34.80 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
105.3

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

3.3
11.6
2.5

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

1.4
124.1

ไม่มี

4.1.43 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
ที่ดินเนื้อที่จานวน 13-1-15.8 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
381.0
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
823.8
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
62.8
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
180.0
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
9.6
รวม
1,457.2
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
ยานพาหนะ
รวม
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ภาระผูกพัน
ไม่มี

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
72.2
0.4
72.6
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.1.44 บริษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์ วสิ เซส จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เป็ นเจ้าของ
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
325.5
0.5
0.2
326.2

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
3.4
3.4

4.1.45 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 10-1-36.80 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
เป็ นเจ้าของ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
100.5

ภาระผูกพัน
ไม่มี

338.9

ไม่มี

เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เป็ นเจ้าของ

131.0

ไม่มี

อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

203.4

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

5.5

ไม่มี

อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็ นเจ้าของ

36.8

ไม่มี
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816.1
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
1.6
0.9
2.5

4.1.46 บริษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 14-2-92.90 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ 59/3 เป็ นเจ้าของ
ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นเจ้าของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
ยานพาหนะ
เป็ นเจ้าของ
อาคารระหว่างก่อสร้าง และเครื่ องมือระหว่าง
เป็ นเจ้าของ
ติดตั้ง
รวม
4.1.47 บริษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิ ยา จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
รวม
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
158.0

ภาระผูกพัน
ไม่มี

259.4
45.0
33.8

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.8
0.7

ไม่มี
ไม่มี

498.7

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
9.3
26.0
10.9

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

46.2
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
47.8
0.1
47.9

4.1.48 บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เป็ นเจ้าของ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
รวม

สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
พื้นที่ร้านค้า
ยานพาหนะ
รวม
4.1.49 N Health Myanmar Co., Ltd.
ประเภทสิ นทรัพย์

10.5

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

21.2

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
21.3
0.8
22.1

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารสานักงานเช่า
เป็ นเจ้าของ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เป็ นเจ้าของ
สานักงาน
รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
10.7

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
5.1
7.6
1.5

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

14.2
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.1.50 บริษทั บีดเี อ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินเนื้อที่จานวน 14-3-77.30 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่
ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
อาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม
4.1.51 บริษทั บีดเี อ็มเอส จัดการทรัพย์ สิน จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร
รวม
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
10,365.2

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

1,188.1
136.9
573.9

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

1.3
42.3

ไม่มี

ไม่มี

12,307.7

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
24.0
24.0

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
2.2
3.5
0.2
5.9

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
52.1
9.6
61.7
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4.1.52 บริษทั บีดเี อ็มเอส เวลเนส รีสอร์ ท จากัด
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน อุปกรณ์โครงสร้าง
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
รวม
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ประเภทสิ นทรัพย์
อาคาร
รวม

4.2

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
30.0

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ไม่มี

80.3

ไม่มี

0.4
3.7
114.4

ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
172.7
172.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ จานวน 1,355.6 ล้านบาท ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการดาเนิ นธุรกิจโรงพยาบาล โดยตัดจาหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กาไรขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็ นเวลา 5 ถึง 10 ปี
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
เครื่องหมายบริการ

เจ้ าของเครื่องหมาย
บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ

สาหรับบริการ
โรงพยาบาล

บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ

โรงพยาบาล

บมจ. สมิติเวช

โรงพยาบาล

บมจ. สมิติเวช

โรงพยาบาล

บมจ. สมิติเวช

โรงพยาบาล

บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด

บมจ. ประสิ ทธิ์ พัฒนา

บมจ. ประสิ ทธิ์ พัฒนา

บจก. เซฟดรัก เซ็นเตอร์

วันที่จดทะเบียน
ต่ออายุเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2572
ต่ อ อายุ เ มื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน
2560 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 23
เมษายน 2570
ต่ออายุเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2561 ต่ออายุ โดยจะสิ้ นอายุใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571
ต่ ออายุเมื่ อวันที่ 25 กรกฎาคม
2556 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 24
กรกฎาคม 2566

ต่ ออายุเมื่ อวันที่ 25 กรกฎาคม
2556 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 24
กรกฎาคม 2566
โรงพยาบาล
ต่ อ อายุ เ มื่ อ วันที่ 9 พฤษภาคม
2554 โดยจะสิ้ นอายุ ใ นวันที่ 8
พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาล
ต่ ออายุเมื่ อวันที่ 23 กรกฎาคม
2561 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 22
กรกฎาคม 2571
โรงพยาบาล
ต่ออายุเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2562 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2572
ผลิตและจาหน่าย ต่ออายุเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม
ผลิตภัณฑ์
2556 โดยจะสิ้ นอายุในวันที่ 25
เกี่ยวกับยา
สิ งหาคม 2566

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าดังกล่าว มีอายุ
10 ปี และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
4.3

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั จะลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม หากการลงทุนดังกล่าวเป็ นการสนับสนุ นหรื อส่ งเสริ มหรื อ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั หรื อเป็ นการเพิ่มรายได้และความสามารถในการทากาไรให้กบั บริ ษทั ซึ่ งรู ปแบบ
การลงทุนของบริ ษทั นั้น มีท้ งั ที่บริ ษทั มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ และไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาทหรื อเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรื อการดาเนิ นการทางกฎหมายอื่นใดที่มี
ผลกระทบในด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่ เป็ นจานวนสู งกว่า ร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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6 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลอ้ างอิง
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการแพทย์

ที่ต้งั บริษทั

2 ซอยศูนย์วิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ 10320
โทรศัพท์ 1719, 02-310-3000
โทรสาร 02-310-3032, 02-310-3327

เลขทะเบียนบริษทั

บมจ. 0107537000025

เว็บไซต์

www.bangkokhospital.com

ทุนจดทะเบียน

มูลค่า 1,758.22 ล้านบาท
โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 1,589.20 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 15,892 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท

ข้ อมูลอ้ างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000, 02-009-9999
โทรสาร 02-009-9991

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงิน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-299-1002 โทรสาร 02-299-1278

ผู้สอบบัญชี

บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02- 661-9192, 02- 264-0789-90
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7 ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,758,223,567.20 บาท และทุนชาระแล้วจานวน
1,589,200,189.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 15,892,001,895 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
7.2 โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ล่าสุ ด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ลำดับที่

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก

1
2
3

นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (1)
บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด (2)
รวม
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) (3)
สานักงานประกันสังคม
UBS AG SINGAPORE BRANCH
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายแพทย์จิโรจน์ สุ ชาโต และคู่สมรส
นายอัฐ ทองแตง และคู่สมรส
รวม

4
5
6
7
8
9
10

จำนวนหุ้น
2,459,264,640
1,438,711,358
828,418,690
205,000,000
1,033,418,690
948,283,830
607,116,100
551,868,949
549,377,610
412,918,500
393,671,090
337,794,295
8,732,425,062

สั ดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)
15.47
9.05

6.50
5.97
3.82
3.47
3.46
2.60
2.48
2.13
54.95

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และข้อมูลจากผูถ้ ือหุน้

ที่มำ

หมำยเหตุ : (1) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 5 อันดับแรก ของบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน
ล่าสุ ด ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

สั ดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1.

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส

524,187,900

24.95

2.

นางอาริ ญา ปราสาททองโอสถ

243,440,900

11.59
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สั ดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)

จำนวนหุ้น

3.

นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส

239,192,000

11.39

4.

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

136,250,000

6.49

5.

ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

105,000,000

5.00

1,248,070,800

59.42

รวม

(2) บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จากัด ถือหุ น้ โดย บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99
(3) ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 5 อันดับแรก ของบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ประกอบด้วย
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

บริ ษทั วิริยะพร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
ครอบครัววิริยะพันธุ์
บริ ษทั เมืองโบราณ จากัด
นางสุ วพร ทองธิ ว และครอบครัว
นางอรพรรณ พงศ์พิพฒั น์ และครอบครัว
รวม

8,000,000
5,623,960
2,000,000
1,763,542
1,641,668
19,029,170

สั ดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)
40.00
28.12
10.00
8.82
8.21
95.15

7.3 หลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูใ้ นนามของบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) โดยยอดคงค้างของหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่

ชื่อหุ้นกู้

วันที่ออก
หุ้นกู้

วันครบ
กำหนดไถ่
ถอน

จำนวน
หน่ วย

มูลค่ำทีอ่ อก มูลค่ ำคงเหลือ
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย้ อันดับควำม
(ร้ อยละต่ อปี ) น่ ำเชื่อถือครั้ง
หลังสุ ด*

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

2/2556 ชุดที่ 2 BDMS235A 10 พ.ค. 2556 10 พ.ค. 2566

1,000,000

1,000

1,000

4.39

AA

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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หุ้นกู้ครั้งที่

ชื่อหุ้นกู้

วันที่ออก
หุ้นกู้

วันครบ
กำหนดไถ่
ถอน

จำนวน
หน่ วย

1/2560 ชุดที่ 2 BDMS222A

8 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2565 2,500,000

2,500

2,500

2.97

AA

1/2560 ชุดที่ 3 BDMS242A

8 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2567 1,500,000

1,500

1,500

3.46

AA

14,600

14,600

รวม

มูลค่ำทีอ่ อก มูลค่ ำคงเหลือ
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย้ อันดับควำม
(ร้ อยละต่ อปี ) น่ ำเชื่อถือครั้ง
หลังสุ ด*

* เฉพาะหุน้ กูท้ ี่เข้ารับการจัดอันดับเครดิตโดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating)
7.4 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ตั้งแต่การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2552 เป็ น
ต้นไป โดยมีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริ ษทั ในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ ยกเว้นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งสามารถอนุ มตั ิ จ่ายได้โดยคณะกรรมการบริ ษทั หากคณะกรรมการ
บริ ษัท เห็ น ว่ า บริ ษัท มี ผ ลประกอบการที่ ดี แ ละมี ส ภาพคล่ อ งเพี ย งพอ ต่ อ มา เมื่ อ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็ น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของงบการเงินรวม
ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริ ษทั ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา สรุ ปได้ดงั นี้คือ
กำรจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี

2558

2559

2560

2561

2562

0.52
0.29
0.26
0.10

0.54
0.45
0.29
0.10

0.66
0.46
0.36
0.10

0.59
0.43
0.32
0.10

0.99
1.05
0.55
0.10

50%
90%

54%
64%

55%
78%

54%
74%

56%
52%

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ ของบริ ษทั (งบการเงินรวม)
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ ของบริ ษทั (งบเฉพาะกิจการ)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ น้ /กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (%)
- งบการเงินรวม
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลสาหรับบริ ษทั ย่อย
กรณี ที่เป็ นบริ ษทั ย่อยที่มิได้เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั มีนโยบาย
ให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และสารองเงินตามความจาเป็ นและเหมาะสมให้
เพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ หลังจากนั้นจึงมีนโยบายให้จดั สรรเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
สาหรั บบริ ษทั ย่อยที่ เ ป็ นบริ ษทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย การกาหนดนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยู่กบั การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปั นผลโดยคณะกรรมการของแต่ละบริ ษทั
และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ย่อยแต่ละบริ ษทั ที่ได้ประกาศไว้ต่อนักลงทุน
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8 โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
โครงสร้ ำงผังองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจานวนครั้งของการประชุมในคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2563

รำยชื่อกรรมกำรบริษทั

1. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์

จำนวนครั้งที่เข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตำแหน่ ง
บริษทั
ตรวจสอบ สรรหำและ
บริหำร
บริหำรควำม กำกับดูแล
พิจำรณำ
เสี่ ยง
กิจกำร
ค่ ำตอบแทน
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
10/12

2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล

รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ/กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่/
ประธานกรรมการบริ หาร

12/12

7/7

6/6

4. นางนฤมล น้อยอ่า

12/12

12/12

3/3

6/6

3/3

5. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี

6. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
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กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/กรรมการกากับดูแลกิจการ

12/12

12/12

3/3

6/6

12/12

4/4

2/2
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รำยชื่อกรรมกำรบริษทั

7. นายชวลิต เศรษฐเมธี กลุ

8. นายศรี ภพ สารสาส
9. นายธงชัย จิรอลงกรณ์
10. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

จำนวนครั้งที่เข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตำแหน่ ง
บริษทั
ตรวจสอบ สรรหำและ
บริหำร
บริหำรควำม กำกับดูแล
พิจำรณำ
เสี่ ยง
กิจกำร
ค่ ำตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6/6
4/4
3/3
12/12
/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความ
2/2
3/3
2/2
12/12
เสี่ ยง/กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
12/12
12/12
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ

12/12

12. นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ

11/12

13. นายอาสา สารสิ น

กรรมการอิสระ

11/12

14. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

12/12

15. นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

12/12

กรรมการอิสระ

7/7

11. นายอัฐ ทองแตง

16. ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์
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6/6

2/2

12/12

12/12
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หมายเหตุ

(1) นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล ครบวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนในวันที่ 2
กรกฎาคม 2563 และได้รับแต่ งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่ เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตามมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563
(2) แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 6/2563
เป็ นต้นไป นอกจากนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และได้เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ครั้งแต่การประชุ มครั้งที่
7/2563 เป็ นต้นไป
(3) นายประดิษฐ์ ทีฆกุล หมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
(4) นายศรี ภพ สารสาส หมดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2563
(5) ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2563 และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 6/2563 เป็ นต้นไป
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมและเงือ่ นไขกำรลงนำม
1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล 3. นายประดิ ษฐ์ ที ฆกุล 4. นาง
นฤมล น้อยอ่า และ 5. นายศรี ภพ สารสาส โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญบริ ษทั
รำยชื่อกรรมกำรอิสระของบริษทั ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระในบริษทั ย่ อย
1. ศาสตราจารย์เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ส ัน ต์ศิ ริ ศรมณี ดารงตาแหน่ ง กรรมการอิ ส ระ ในบริ ษ ทั ย่อ ย 5 แห่ ง ได้แ ก่
บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
และ บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จากัด
2. ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ในบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
1. คณะกรรมการจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และมีอานาจกระทาการใดๆ ตามที่ระบุไว้
ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ และ พรบ. บริ ษทั มหาชน หรื อกฎที่เกี่ยวข้องต่างๆ
2. ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3. กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้ รวมถึงพิจารณา
อนุมตั ิแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี อนุมตั ิการลงทุน และการตัดสิ นใจทางการเงิน
4. กากับดูแลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร ติ ดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่ อให้มนั่ ใจว่า
เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้
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5. จัดให้มีระบบการควบคุ มภายในและตรวจสอบภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อดาเนิ นการตรวจสอบ ดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน และประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผู ้
ถือหุน้ อย่างเหมาะสม สม่าเสมอ ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเป็ นมาตรฐานและโปร่ งใส
7. ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.1 รายงานส่ ว นได้เ สี ย ของตน คู่ ส มรส และผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องตามที่ กาหนดไว้ใ น พ.ร.บ.หลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริ ษทั
เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
7.2 กากับดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
7.3 รายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงความโปร่ งใส จึงให้มี
การรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อช่ วยงานในด้านการกากับดูแลกิ จการ รวมทั้งทา
หน้าที่ ในด้านการตรวจสอบ ศึ กษาและกลัน่ กรองงาน โดยปั จจุ บนั คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั มี จานวน 5 คณะ
ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏภายใต้หวั ข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
อำนำจอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี อานาจอนุ มตั ิ เ รื่ อ งต่ า งๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตอานาจหน้า ที่ ที่ กาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจกลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และนโยบายด้านต่างๆ ของ
องค์กร ตลอดจนติ ดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนที่ กาหนดไว้ ตลอดรวมถึงการพิจารณารายการ
ระหว่า งกันที่ ส าคัญ การเข้า ควบรวมกิ จ การ การแบ่ งแยกกิ จ การ และการเข้า ร่ วมทุ น โดยขอบเขตอานาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องต่างๆ ดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั
1. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ดาเนิ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั ตลอดจนสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 101

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
4. ดูแลติดตามการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. ในการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรณี ที่การประชุมมีการลงคะแนน และคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
8.2 ผู้บริหำร
รายชื่อผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รำยชื่อผู้บริหำร
1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
2. นางนฤมล น้อยอ่า
3. นายแพทย์ตฤณ จารุ มิลินท
4. นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร
5. นายศรี ภพ สารสาส

ตำแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ อ าวุ โ ส และประธานเจ้า หน้า ที่
บริ หารด้านการเงิน
ประธานฝ่ ายแพทย์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานกลาง

ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
1. ดาเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
2. ด าเนิ น การบริ ห ารงานให้เ ป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และ /หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี ) ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และระเบียบอานาจอนุ มตั ิดาเนิ นการที่ ได้รับ
การอนุมตั ิไว้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่องค์กรและผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่กี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
3. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจา
เพื่ อให้เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิ และให้มนั่ ใจได้ว่าการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนงานที่
กาหนดไว้
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี ) โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่มีการปฏิ บตั ิ ที่ฝ่าฝื นระเบียบ กฏเกณฑ์ หรื อกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติ อื่น
ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5. รายงานข้อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นสาระส าคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั และ/หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานส่ วนได้เสี ยของตน คู่สมรส และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามที่ กาหนดไว้ในพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริ ษทั เพื่อรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
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7. พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ จะต้องนาเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการของบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่ วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ หาร (แล้วแต่กรณี )
ทั้งนี้ อานาจหน้าที่ในการดาเนิ นงานข้างต้น ไม่สามารถใช้กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และไม่รวมถึงการดาเนิ นการเกี่ยวกับรายการเกี่ ยว
โยง และรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป ซึ่ งทรัพย์สินที่ สาคัญของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรั พย์ ของกรรมกำรและผู้บริ หำรในรอบปี 2563
รำยชื่อ
จำนวนหุ้นที่ถือ
จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563 ณ วันที่ 30 ธ.ค.2562
2,818,710
2,818,710
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
คู่สมรส
1,000,000
1,000,000
รวม
3,818,710
3,818,710
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
49,530,490
49,530,490
คู่สมรส
530,000
530,000
รวม
50,060,490
50,060,490
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
549,377,610
549,377,610**

เปลีย่ นแปลง
0
0
0
0
0
0
0

( ณ วันที่ 2/7/2563)

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

นางนฤมล น้อยอ่า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
นายศรี ภพ สารสาส
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายอัฐ ทองแตง
คู่สมรส
รวม
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายอาสา สารสิ น
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
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6,000,000
15,651,270

5,500,000
15,651,270

500,000
0

4,627,800
0
0
3,373,360
0

12,000,000
0
0
7,373,360
0

337,694,295
100,000
337,794,295
0
0

337,694,295
50,000
337,744,295
0
0

17,026,660

19,026,660

(7,372,200)
0
0
(4,000,000)
0
0
50,000
50,000
0
0
(2,000,000)
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รำยชื่อ
คู่สมรส
รวม
15 นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร
16 ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์
17 นายแพทย์ตฤณ จารุ มิลินท
คู่สมรส
รวม

จำนวนหุ้นที่ถือ
จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563 ณ วันที่ 30 ธ.ค.2562
300,000
300,000
17,326,660
19,326,660
0
0
0
0
0
0
35,900
35,900
35,900
35,900

เปลีย่ นแปลง
0
(2,000,000)
0
0
0
0
0

** หมายเหตุ เป็ นข้ อมูลจานวนหุ้น ณ วันที่ ได้ รับแต่ งตั้งให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัทโดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
8.3 เลขำนุกำรบริษทั
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวเกษรา วงศ์
เกตุ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ทาหน้าที่เลขานุ การบริ ษทั เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ กฎหมายกาหนด โดยมีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่ วยงานกากับดูแลให้
เป็ นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
2. ทาหน้าที่ ประสานงานและติ ดตามให้บริ ษทั / คณะกรรมการ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมี การปฏิ บตั ิ ตามมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. สนับสนุ นการจัดให้กรรมการ / ผูบ้ ริ หารได้รับความรู ้ และเข้าอบรมหลักสู ตรต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ
หน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
5. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารควรรับทราบ
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
7. จัดเก็บรั กษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั ได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัดประชุ ม และรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ รายงานประจาปี รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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ประวัตกิ ำรศึกษำและข้ อมูลกำรอบรมของเลขำนุกำรบริษทั
ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเลขานุการบริ ษทั
วุฒิการศึกษาและ
ประวัติการฝึ กอบรม

•

•

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งใน
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งใน
บริ ษทั ย่อยของ BDMS
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สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Directors Certification Program รุ่ นที่ 166/2555
- Role of the Nomination and Governance Committee รุ่ นที่ 5/2556
- Role of the Compensation Committee รุ่ นที่ 16/2556
- Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่ นที่ 28/2559
- Company Secretary Program
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชื่ออาวุโส ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั บีอีซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชื่อ บริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จากัด (มหาชน)
ไม่มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ เชียงราย จากัด
กรรมการบริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
กรรมการบริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
กรรมการบริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
กรรมการบริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
กรรมการบริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
กรรมการบริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการบริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
กรรมการบริ ษทั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
กรรมการบริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
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8.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
8.4.1 ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรู ปของบาเหน็จกรรมการ
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็ นเงินรวม 105.30 ล้านบาท ดังนี้
ลำดับ

1
2
3
4
5

รำยชื่อกรรมกำรบริษทั

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์*
นายแพทย์จุลเดช
ยศสุ นทรากุล
แพทย์หญิงปรมาภรณ์
ปราสาททองโอสถ
นางนฤมล น้อยอ่า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี *
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บำเหน็จ
กรรมกำร

ค่ ำเบีย้ ประชุมที่ได้ รับจำกบริษทั
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
บริษทั
ตรวจสอบ สรรหำฯ บริหำร

6,625,880

592,500

4,417,240

465,000

0
4,417,240
4,417,240

กรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ ยง

กรรมกำร
กำกับดูแล
กิจกำร

รวม
ค่ ำบำเหน็จและ
ค่ ำตอบแทน ค่ ำเบีย้ ประชุม
ในฐำนะ
กรรมกำร
กรรมกำรและ บริษทั และ
กรรมกำรชุด กรรมกำรชุด
ย่ อยจำก
ย่ อยทีไ่ ด้ จำก
บริษทั
บริษทั ย่ อย
(1)
(2)

(หน่วย : บาท)
รวม
ค่ ำตอบแทน
ในฐำนะ
กรรมกำรที่
ได้ จำกบริษทั
และบริษทั
ย่ อย
(1)+(2)

7,218,380

0

7,218,380

738,000

5,740,240

4,075,811

9,816,051

245,000

378,000

623,000

3,630,286

4,253,286

465,000
465,000

576,000

5,578,240
5,618,740

6,115,588
1,347,080

11,693,828
6,965,820

120,000

504,000

232,500

120,000
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ลำดับ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รำยชื่อกรรมกำรบริษทั

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล*
นายศรี ภพ สารสาส
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ*
นายอัฐ ทองแตง
นายกานต์ ตระกูลฮุน*
นายอาสา สารสิ น*
นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองโอสถ
นายแพทย์ชยั รัตน์
ปัณฑุรอัมพร
ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์*
รวม

บำเหน็จ
กรรมกำร

ค่ ำเบีย้ ประชุมที่ได้ รับจำกบริษทั
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
บริษทั
ตรวจสอบ สรรหำฯ บริหำร

4,417,240
4,417,240
4,417,240
4,417,240
4,417,240
4,417,240
4,417,240
4,417,240
4,417,240

465,000
465,000
465,000
465,000
465,000
465,000
430,000
430,000
465,000

4,417,240

465,000

0
64,050,000

324,000
336,000

กรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ ยง

กรรมกำร
กำกับดูแล
กิจกำร

120,000
180,000
120,000

85,000

5,411,240
5,553,240
5,172,240
5,458,240
5,345,740
4,882,240
4,847,240
4,847,240
4,882,240

5,715,635
0
0
0
0
1,544,638
0
0
0

11,126,875
5,553,240
5,172,240
5,458,240
5,345,740
6,426,878
4,847,240
4,847,240
4,882,240

576,000

5,458,240

4,104,814

9,563,054

592,500 3,168,000

245,000
76,881,500

155,000
85,000

85,000

576,000
336,000

245,000
7,057,500 1,176,000

รวม
ค่ ำบำเหน็จและ
รวม
ค่ ำตอบแทน ค่ ำเบีย้ ประชุม ค่ ำตอบแทน
ในฐำนะ
กรรมกำร
ในฐำนะ
กรรมกำรและ บริษทั และ
กรรมกำรที่
กรรมกำรชุด กรรมกำรชุด ได้ จำกบริษทั
ย่ อยจำก
ย่ อยทีไ่ ด้ จำก และบริษทั
บริษทั
บริษทั ย่ อย
ย่ อย
(1)
(2)
(1)+(2)

127,500

540,000

297,500

1,882,059 2,127,059
28,415,911 105,297,411

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ
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ค่ ำตอบแทนกรรมกำรที่ครบวำระและลำออกระหว่ ำงปี กรรมกำร
-ไม่มีค่ ำตอบแทนกรรมกำรอิสระของบริษทั ที่ได้ รับจำกบริษทั ย่ อย

ลำดับ
1
2

กรรมกำรอิสระของบริษทั ที่ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระในบริษทั ย่ อย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ
ศรมณี (5 แห่ง)
ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์ (1 แห่ง)
รวม

บำเหน็จกรรมกำร

(หน่วย : บาท)
ค่ ำเบีย้ ประชุม
รวม

1,086,080

261,000

1,347,080

1,647,059

235,000

1,882,059

2,733,139

496,000

3,229,139

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2563 กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่ ได้รับ ค่ าตอบแทนจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ ง
กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย มีจานวนรวม 8 ราย เป็ นเงินรวม 82.22 ล้าน
บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุม
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับผูบ้ ริ หารบริ ษทั เป็ นเงินรวม 1.89 ล้าน
บาท โดยอัตราเงิ นสมทบกองทุ นสารองเลี้ ย งชี พ ดังกล่า วเป็ นไปตามระเบี ย บข้อบังคับของบริ ษทั เช่ นเดี ย วกับ
พนักงานทัว่ ไป
8.4.2 ค่ ำตอบแทนอืน่
ค่ารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก
กรรมการจากภายนอกที่ ไม่มีสถานะเป็ นพนักงาน/ ผูบ้ ริ หารตามสัญญาจ้างของบริ ษทั จะได้รับวงเงิ นค่า
รั กษาพยาบาลจานวน 3 ล้า นบาท/คน/ปี เพื่ อใช้ส าหรั บการรั กษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุ งเทพและ
โรงพยาบาลในเครื อ ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 โดยวงเงิ นดังกล่าวนับจากวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครั้งถัดไป
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563) บริ ษทั มีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มี
สถานะเป็ นพนักงาน/ ผูบ้ ริ หารตามสัญญาจ้างของบริ ษทั จานวน 9 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
อรุ ณ เผ่า สวัส ดิ์ ศาสตราจารย์เ กี ยรติ คุ ณนายแพทย์สันต์ศิ ริ ศรมณี นายชวลิ ต เศรษฐเมธี กุล นายวี ร ะวงค์ จิ ต ต์
มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายธงชัย จิ รอลงกรณ์ นายอาสา สารสิ น นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และ
ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์ โดยนับตั้งแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 จนถึงสิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลสาหรับกรรมการจากภายนอก 9 ท่าน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1.18 ล้านบาท
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กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
นอกเหนื อจากค่าตอบแทนในรู ปของค่าเบี้ ยประชุ มและบาเหน็จกรรมการ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของ
กรรมการจากภายนอก ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ให้แก่กรรมการบริ ษทั
และกรรมการชุดย่อย
ผูบ้ ริ หาร
นอกเหนื อจากผลตอบแทนอื่นในรู ปของรถประจาตาแหน่ง และโทรศัพท์มือถือ แล้ว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริ ษทั ที่ได้วางไว้ เช่นเดียวกับพนักงานทัว่ ไปของบริ ษทั
8.5 บุคลำกร
จำนวนบุคลำกร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีพนักงานประจารวม 31,159 คน และแพทย์ประจา
รวม 3,009 คน และมีพนักงานชัว่ คราวรวม 5,095 คน และแพทย์ที่ปรึ กษารวม 9,476 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
พนักงำนประจำ/
แพทย์ ประจำ (full time)
8,440

(หน่วย : คน)
พนักงำนชั่วครำว /
แพทย์ ที่ปรึกษำ (part time)
1,635

พนักงานทัว่ ไป

22,719

3,460

รวมพนักงำนทั้งสิ้น

31,159

5,095

แพทย์

3,009

9,476

ประเภท
พยาบาล

หมำยเหตุ แพทย์ประจา หมายถึง แพทย์ที่ทางานกับบริ ษทั ตั้งแต่ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ข้ ึนไป แต่แพทย์
ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นพนักงานของบริ ษทั
นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
บริ ษทั กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของภาระงานใน
แต่ละตาแหน่ ง โดยยึดถือกลยุทธ์การพัฒนาทักษะ ความรู ้ และความสามารถ ควบคู่ไปกับปลูกฝังวัฒนธรรมและ
จริ ยธรรม การรักษาสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม ปี 2563 ซึ่ งมีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 ในประเทศไทยและทัว่ โลก บริ ษทั ยังคงมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ปรั บ รู ปแบบการพัฒ นาและฝึ กอบรมเพื่ อลดความเสี่ ย งในการแพร่ ร ะบาดของโรคและความ
ปลอดภัยของพนักงานที่ จะเข้าฝึ กอบรมและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย โดย การจัดฝึ กอบรมในรู ปแบบเสมือนจริ ง
(Virtual class) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็ นการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ น
ระบบออนไลน์ (Online) และระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E - Learning) ซึ่ งสามารถทาการอบรมและเรี ยนรู ้ผ่านอุปกรณ์
มือถือของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ และทุกเวลาภายใต้ระบบความปลอดภัย
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ของการเข้าถึ งข้อมูลของบริ ษ ทั ทั้งนี้ ได้จดั ทารู ปแบบของการพัฒนาและฝึ กอบรมให้มีค วามหลากหลายและ
เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะในแต่ละสายวิชาชี พ โดยเน้นเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจในนโยบายและหน้าที่ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และนโยบายสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเสริ มทักษะด้านดิจิตลั และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
พนักงานได้ปรับตัวและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีความสุ ข
1. กำรพัฒนำผู้นำภำยในบริษทั

ผูบ้ ริ หารระดับสู งถือเป็ นบุคลากรที่ เป็ นกาลังสาคัญที่ จะผลักดันให้บริ ษทั ก้าวสู่ เป้ าหมาย บริ ษทั จัด
โครงการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มทักษะผูน้ าผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E - Learning) ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเน้นไปที่
การเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั วิทยากร อาทิ
- หั ว ข้อ “Modern Management in a new Era” เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวโน้ม การบริ ห ารจัด การใน
สถานการณ์ ที่ไม่ป กติ และภาวะเศรษฐกิ จที่ ไ ม่แ น่ นอน เพื่ อให้สามารถเลื อกใช้เครื่ องมื อการ
บริ หารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และเตรี ยมพร้อมรับการบริ หารจัดการแบบ
New Normal
- หัวข้อ “ไทยในระเบียบโลกใหม่” เพื่อเสริ มสร้างวิสยั ทัศน์ผนู ้ าโดยจัดอบรมในหัวข้อทิศทางและ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและการลงทุนต่างๆ ในปี 2564 ซึ่ งมีแนวโน้มจะมีการจัดระเบียบโลกใหม่
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
- หัวข้อ “Work Successfully with your Team” เพื่อให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจในมุมมองของพนักงาน และ
สามารถทางานร่ วมกันอย่างมี ความสุ ข ซึ่ งจะมี ส่วนสนับสนุ นให้องค์กรเข้มแข็งและประสบ
ความสาเร็ จต่อไป
2. กำรสร้ ำงควำมตระหนักรู้ เกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม

ตามที่บริ ษทั ได้ประกาศนโยบายสิ่ งแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” เมื่อปี 2562 เพื่อให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรและสร้างบุคลากรขององค์กรที่ มีทศั นคติและความมีส่วน
ร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างรากฐานขององค์กรที่ดาเนิ นธุ รกิ จที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งเน้นไปสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บริ ษทั ได้จดั ทาแผนและแนวทางในการ
ให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานเครื อข่ายเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนออกแบบกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้ทราบและเข้าใจนโยบายฯไปในทิศทางเดี ยวกัน
และนาไปสู่ การปฏิ บัติ ใ ห้เ กิ ด ผลสัมฤทธิ์ ต่ อ องค์กร สิ่ งแวดล้อม และสังคม ซึ่ งมี การจัด ฝึ กอบรมปกติ แ ละจัด
ฝึ กอบรม E-Learning รวมทั้ง จัด ท าสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นรู ป แบบ Infographic motion VDO เกี่ ย วกับ นโยบาย
สิ่ งแวดล้อม ความยาว 3 นาที เพื่อให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ผ่านสื่ อที่ กระชับและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้สร้าง
การรับรู ้และการมีส่วนร่ วมในนโยบายสิ่ งแวดล้อมให้กบั บุคลากรทุกระดับ โดยจัดทานิ ตยสารรายไตรมาส ซึ่ งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายสิ่ งแวดล้อมสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
3. กำรสร้ ำงวัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดแี ละควำมเป็ นอยู่ที่ดขี องพนักงำน

บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงานที่ดีของพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะ
การสร้างจรรยาบรรณในการทางานที่ดีของพนักงาน โดยมีการจัดทาจรรยาบรรณพนักงานในรู ปแบบต่างๆไม่ว่าจะ
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เป็ นสื่ อในรู ปแบบลายลักษณ์อกั ษรและอิเลคทรอนิ กส์เพื่อสื่ อสารและเผยแพร่ ให้พนักงานได้รับทราบละเข้าใจเป็ น
ระยะอย่างต่ อเนื่ อง พร้ อมทั้งมี การนากรณี ศึ กษาที่ เ กี่ ยวข้องกับจรรยาบรรณพนักงานที่ เกิ ดขึ้ นมาจัดทาเป็ นสื่ อ
อิเลคทรอนิ กเพื่อสร้างความตระหนักรู ้ให้กบั พนักงาน เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดกรณี กระทาผิดจรรยาบรรณซ้ าขึ้น
อีก บริ ษทั ยังมีการจัดการฝึ กอบรมสาหรับผูจ้ ดั การฝ่ ายและหัวหน้าแผนก ซึ่ งกาหนดให้เป็ นหลักสู ตรมาตรฐาน ใน
หัว ข้อ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารและจัด การ ในรู ป แบบ Live Stream Training แบบ Interactive Two – Way
Communication โดยวิทยากรที่ มีความเชี่ ยวชาญเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าอบรมสามารถสอบถามวิทยากรได้แบบ
Real Time รวมทั้งหลักสู ตร Employee Policies หรื อนโยบายเกี่ยวกับพนักงานโดยวิทยากรภายในของบริ ษทั ซึ่ งทา
การฝึ กอบรมให้กับพนักงานทุ กระดับในบริ ษ ทั โดยมี การจัด วัดผลความตระหนักรู ้ กับพนักงานทุ กระดับ โดย
นโยบายหลักที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. นโยบายการป้ องกันและต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น (Fraud Prevention and Anti-Corruption
Policy) เพื่อไม่ให้กระทาหรื อสนับสนุนการกระทาในการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบในรู ปแบบ
ต่างๆ
2. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) เพื่อให้
ตระหนักถึ งความส าคัญต่ อความเคารพในสิ ทธิ มนุ ษ ยชน และมี ส่ วนร่ วมในการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนและสิ ทธิ ในที่ทางาน
3. นโยบายเรื่ องการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ และนโยบาย
การซื้ อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้ องกันการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกภาคส่ วนในการรับรู ้ขอ้ มูลของบริ ษทั อย่างเท่าเที ยม
รวมถึงเพื่อเป็ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรแห่ งธรรมาภิบาล
4. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์ เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้า กฎหมายเกี่ ยวกับ
สิ ทธิ บตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ควำมรู้ ด้ำนกฎหมำยที่เกีย่ วข้ องกับกำรปฏิบัตงิ ำน

บริ ษ ทั ให้ค วามส าคัญกับการให้ค วามรู ้ พ นักงานด้า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับการปฏิ บัติ งาน เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้พ นักงานปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายได้อย่า งถู กต้อง โดยจัด อบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในข้อ กฎหมาย
ดังต่อไปนี้
- กฎหมายเกี่ยวกับตลาดแบบตรงและการโฆษณาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับผูป้ ระกอบธุรกิจโรงพยาบาล
- ประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
- การป้ องกันการฟ้ องร้องทางการแพทย์
- กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
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5. กำรเสริมทักษะด้ ำนดิจิตลั

ทักษะด้านดิ จิทลั ถือเป็ นทักษะที่ จาเป็ นในยุคปั จจุบนั เพราะดิ จิทลั เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ทางานและชี วิตประจาวัน บริ ษทั ได้จดั อบรมพนักงานเพื่อเสริ มทักษะด้านดิจิทลั หลายหลักสู ตร อาทิ การจัดทาสื่ อ
ฝึ กอบรมออนไลน์ การตลาดยุคดิจิทลั ธุรกิจตลาดบริ การในยุคปกติแบบใหม่ การคิดเชิงออกแบบ เป็ นต้น
6. กำรพัฒนำทักษะตำมภำระงำนและพัฒนำตนเอง

เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั จัดให้พนักงานได้พฒั นาทักษะตามภาระงาน
และพัฒ นาตนเอง ได้แ ก่ การเสริ มสร้ า งทักษะการให้บ ริ การ การพัฒ นาทักษะโค้ช การบริ หารอัต รากาลัง
อัตรากาลัง (FTE Management) การค้นหาเป้ าหมายและความสุ ขของชีวิต ฯลฯ
7. กำรบริหำรจัดกำรองค์ ควำมรู้ ในบริษทั

ในการส่ งเสริ มให้มีการจัดการองค์ความรู ้ภายในองค์กร (Knowledge Management) รวมทั้งพัฒนา
ช่ องทางการเข้ารับการฝึ กอบรมผ่านระบบ E-learning บริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยสนับสนุ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ผา่ นระบบออนไลน์และระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E - Learning) ซึ่ งสามารถทาการอบรมและเรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์
มือถือของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ และทุกเวลา นอกจากจะมีหลักสู ตรเพื่ อ
เสริ มสร้างทักษะการทางานแล้ว พนักงานสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสนใจและตามเวลาที่
สะดวก
8. กำรศึกษำดูงำนและกำรอบรมภำยนอก

นอกเหนื อจากการจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ยังสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเข้ารับ
การฝึ กอบรมจากสถาบันและองค์กรชั้นนาที่มีชื่อเสี ยง รวมทั้งไปศึกษาดูงานจากบริ ษทั ต้นแบบเพื่อนามาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการทางาน โดยในปี นี้ ได้ส่งผูบ้ ริ หารและพนักงานไปอบรมและศึกษาดูงานกับสถาบันภายนอก ดังนี้
- การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การฝึ กอบรมภายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Excel for Business Excellence, Infographic เพื่อการสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ, Infographic Presentation Design, เลขานุการมืออาชีพ, ผูช้ ่วยบริ หาร/เลขานุการ
รุ่ นใหม่ 2020 Digital 5.0
ข้ อมูลกำรฝึ กอบรมพนักงำนของบริษทั และบริษทั ย่ อย ในช่ วงปี 2561 – 2563
รำยละเอียด
2563
2562
จานวนชัว่ โมงฝึ กอบรมของพยาบาล
รวม 365,343 ชัว่ โมง รวม 629,133 ชัว่ โมง
(จานวนชัว่ โมงทั้งหมด และจานวนชัว่ โมงต่อคน) คิดเป็ น 43 ชัว่ โมง/คน คิดเป็ น 61 ชัว่ โมง/คน
จานวนชัว่ โมงฝึ กอบรมของบุคลากรทางการแพทย์ รวม 111,473 ชัว่ โมง รวม 155,492 ชัว่ โมง
(จานวนชัว่ โมงทั้งหมด และจานวนชัว่ โมงต่อคน) คิดเป็ น 41 ชัว่ โมง/คน คิดเป็ น 49 ชัว่ โมง/คน

2561
รวม 672,579 ชัว่ โมง
คิดเป็ น 67 ชัว่ โมง/คน
รวม 150,619 ชัว่ โมง
คิดเป็ น 50 ชัว่ โมง/คน

หมำยเหตุ: ปี 2563 เป็ นช่ วงที่ เกิ ดการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ทาให้บริ ษทั ต้อง
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดฝึ กอบรมจาก Classroom มาเป็ น Online โดยให้มีเนื้อหาหลักสูตรละ 2-3 ชัว่ โมง
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ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่มีนยั สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ผลตอบแทนรวมของพนักงำน
ในปี 2563 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยจ่า ยผลตอบแทนรวมให้แ ก่พ นัก งาน ซึ่ ง ประกอบด้ว ย เงิ น เดือ น
ค่า ล่ว งเวลา เงิ นประกันสังคม เงิ นกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ค่า รักษาพยาบาล และสวัสดิ การอื่นๆ เป็ นเงินรวม
16,896 ล้า นบาท โดยแบ่ง เป็ นค่า ใช้จ่า ยในส่ ว นของบริ ษ ทั จานวน 2,882 ล้า นบาท และบริ ษ ทั ย่อ ย จานวน
14,014 ล้านบาท
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9 กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษ ทั ได้ต ระหนักถึงบทบาท หน้า ที่ และความรับผิด ชอบในการกากับดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยเชื่ อว่า การ
กากับดูแลกิ จการเป็ นตัวกาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หาร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันและเพิ่มมูลค่ า ของ
กิ จการให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในระยะยาว พร้อมกับการคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยรายอื่น ซึ่ งจะมีส่วนช่ วย
ให้การดาเนิ นธุ รกิ จมีความเจริ ญเติ บโตอย่างต่อเนื่ องและมัน่ คง
คณะกรรมการ มีบทบาทสาคัญหลายประการ หนึ่ งในบทบาทดังกล่าว คื อ การกากับดูแลกิ จการ โดยได้
มอบหมายให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิตามนโยบายด้านการกากับกิจการต่างๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็ นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว
9.1 นโยบำยด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีข้ ึ นเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ทุกคน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเพื่อช่วย
กากับดูแลและกลัน่ กรองงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติม
นโยบายด้านการกากับดูแลกิ จการที่ มีอยู่ให้ทนั สมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึ งกาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบตั ิระดับสากลที่ถือกันว่าเป็ นแนวปฏิ บตั ิ
ที่ดี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนอนุ มตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เน้นย้ า
การกากับดูแลกิจการด้วยการรวมนโยบายและทิศทางในการดาเนิ นธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบให้เพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให้ร่างแผนการดาเนิ นการตรวจสอบภายในเพื่อให้
มัน่ ใจว่าองค์กรปฏิ บตั ิ ตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลฝ่ ายบริ หารให้ปฏิ บตั ิ งานอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริ ษทั มีความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ทั้งหมด
สาหรับนโยบายการกากับดูแลกิ จการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอปี ละ 1 ครั้ง โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับปั จจุบนั ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวน
และมี มติ อนุ มตั ิ ในการประชุ มครั้งที่ 11/2563 เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 มี เนื้ อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดและประกาศใช้นโยบายด้านจริ ยธรรมธุ รกิ จฉบับต่ างๆ ได้แก่
จรรยาบรรณของบริ ษทั นโยบายการคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูร้ ายงาน นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
และสารสนเทศ นโยบายการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน และนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและลิ ขสิ ทธิ์
เป็ นต้น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ทวั่ ทั้งองค์กร รวมถึงได้มีการติ ดตามการ
ปฏิบตั ิและวัดผลอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานในองค์กรทาแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายต่างๆ ที่ประกาศใช้ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความตระหนักรู ้เกี่ยวกับ
นโยบายด้านจริ ยธรรมและนโยบายด้านการกากับดูแลต่างๆ ของพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ในระหว่าง
ปี 2561-2563 เป็ นดังนี้
จานวนพนักงานที่เข้าร่ วมการวัดผล (คน)
คะแนนเฉลี่ย

2563

2562

2561

29,409

29,471

26,492

78%

75%

72%

กำรสร้ ำงคุณค่ ำให้ แก่ กจิ กำรอย่ ำงยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อเป็ นองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งในการด าเนิ นธุ ร กิ จ มี การกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี มี การบริ หารจัด การที่ เ ป็ นเลิ ศ และด าเนิ นธุ ร กิ จด้วยความ
รับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คน มีความรับผิดชอบร่ วมกันในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมุ่งมัน่ และเต็ม
กาลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of loyalty)
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ อัน
ส่ งเสริ มให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม มี ความรั บผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย และสามารถปรั บตัวได้ภายใต้ปัจจัย การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และประกาศใช้อย่า งเป็ น
รู ปธรรม เพื่อกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสร้างการมีส่วนร่ วมกับ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 16 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร จานวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 7 ท่าน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (Executive Director)
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้แก่ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเต็มเวลา
และได้รับค่าตอบแทนรายเดื อนเป็ นประจาจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นเดื อน หรื อผลตอบแทนอื่นๆ ตาม
ระเบียบการหรื อสวัสดิการของบริ ษทั
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กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Director)
กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผูบ้ ริ หาร คื อ กรรมการที่ ไ ม่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องกับการบริ หารงานประจาหรื อได้รับ
ค่าตอบแทนเป็ นรายได้ประจาจากบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารดังกล่าวอาจเป็ นผูท้ ี่ ได้รับ
แต่งตั้งหรื อเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้อง
กัน โดยเป็ นอิสระต่อการบริ หารจัดการ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่มีอานาจควบคุมกิจการและเป็ นผูท้ ี่ไม่มีธุรกิจ
หรื อความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่ งอาจ
ทาให้ผลประโยชน์ของบริ ษทั และ/หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ต้องลดลง
โดยกรรมกำรอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย

บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทั้ง นี้ ให้นับ รวมการถื อ หุ ้น ของผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งของ
กรรมการอิ ส ระรายนั้นๆ ด้ว ย (ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อง หมายถึ ง บุ ค คลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจา

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของ
ส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั (บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ย วกัน
หมายถึงบริ ษทั ย่อยที่มีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี

อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท และไม่ เ ป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ ้น ส่ ว นของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่

ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ

ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. นอกเหนื อจากคุณสมบัติของกรรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

ทั้งนี้ กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นการของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)
กำรแยกตำแหน่ ง
1. ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระ และบริ ษทั ได้กาหนดให้ประธานกรรมการ
บริ ษทั และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ตอ้ งไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้ประธานกรรมการบริ ษทั สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและมีอิสระในการตัดสิ นใจรวมถึงกากับดูแลกรรมการในคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ทาหน้าที่ได้อย่างโปร่ งใสปราศจากอคติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทาหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมในการดูแล
การใช้นโยบายและแนวทางเชิ งกลยุทธ์ตามที่ จดั ทาขึ้ นตลอดจนดาเนิ นการเพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่ามี การจัดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท จนส าเร็ จและดู แ ลให้กรรมการทุ ก ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และตั้งค าถามที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างมีอิสระจากฝ่ ายบริ หารในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง
2. บริ ษทั ได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั จะต้องไม่เป็ นสมาชิ กในคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เพื่ อ ให้ ก รรมการสรรหาสามารถตัด สิ น ใจในการท าหน้า ที่ ไ ด้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
กำรแบ่ งแยกหน้ ำที่ระหว่ ำงคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ ำยบริหำร
บริ ษ ทั ได้แบ่ งแยกหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบระหว่ างคณะกรรมการบริ ษ ัทกับฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริ ษ ทั จะทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและกากับดู แลการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายบริ หารในระดับนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษทั จะประชุ มกันเป็ นประจาทุ กเดื อนเพื่ อติ ดตามและสนับสนุ นนโยบายเชิ งกลยุทธ์ของบริ ษทั ใน
ขณะเดี ยวกันคณะกรรมการบริ ษ ทั จะไม่ยุ่งเกี่ ยวกับงานประจา หรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายใต้ความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ขณะที่ฝ่ายบริ หารภายใต้การกากับดูแลของกรรมการผูอ้ านวยการ
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ใหญ่จะทาหน้าที่บริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เท่านั้นที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารให้ทางานเหล่านี้ ดังนั้น อานาจและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ จึ งได้รับตอบสนองจากฝ่ ายบริ หารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนด
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ ายบริ หารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน
กำรจำกัดระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่ ง
แม้ว่าในหลักการ กรรมการบริ ษ ทั ไม่ ควรด ารงต าแหน่ งติ ดต่ อกันยาวนานในระดับหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู ้ความเข้าใจในสายอาชี พด้านการรักษาพยาบาล และข้อจากัด
ในการสรรหาบุคลากร ผูเ้ ข้ามาดารงตาแหน่ งแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์ที่เกิ ดจากความรู ้ ความเข้าใจใน
ธุ รกิจ ตลอดจนประเด็นความเสี่ ยงจากการบริ หารจัดการหากขาดความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจด้านการรักษาพยาบาล ซึ่ ง
เป็ นประเด็นที่สาคัญในการนามาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซึ่ งต้องอาศัยผูท้ ี่มีความชานาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริ งที่จะ
สามารถเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั ได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้น บริ ษทั จึ งยังไม่ได้กาหนดข้อจากัดของเวลาในการด ารง
ตาแหน่งของกรรมการอย่างเป็ นทางการ
กำรกำหนดจำนวนบริษทั ที่จะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ
บริ ษทั มีนโยบายกาหนดให้กรรมการของบริ ษทั แต่ละท่านดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิ น 5 แห่ ง (รวมตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั ด้วย) เนื่ องจากอาจมีผลให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ใน
บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งทาได้ไม่เต็มที่
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั อืน่ ของกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
ในกรณี ที่กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เข้าไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่ นนอกเครื อ หรื อนอกเหนื อจากที่
บริ ษทั ได้มอบหมายไว้ บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
บริ ษ ทั ตระหนักถึ งความส าคัญต่ อการปฏิ บัติ หน้าที่ ของกรรมการใหม่ จึ งได้มีการแนะนาแนวทางการ
ดาเนิ นงานในภาพรวมของบริ ษทั โครงสร้างบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ เพื่อให้มีความ
เข้าใจทั้งวิธีทางานและโครงสร้างการถือหุ น้ ระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ของกรรมการ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จ
ของบริ ษทั โครงสร้ างการทางานภายในบริ ษทั ข้อบังคับบริ ษ ทั วัตถุ ประสงค์บริ ษ ทั จรรยาบรรณทางธุ รกิ จของ
คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการต่างๆ ที่กาหนดใช้ภายในกลุ่มบริ ษทั
บทบำทหน้ ำที่ของกรรมกำรบริษทั
กรรมการบริ ษทั ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและติดตามนโยบายการดาเนินงานของ
บริ ษทั ซึ่ งนอกจากอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ยัง
รวมถึงหน้าที่ในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กรรมการควรสามารถเข้าถึ งข้อมูลการเงิ นและข้อมูลธุ รกิ จอื่ นอย่า งเพี ย งพอเพื่ อทางานของตน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและตั้งคาถามที่
สาคัญเพื่อปกป้ องและรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ตลอดจนเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดี
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3. กรรมการควรเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กครั้ง โดยเฉพาะกรรมการที่ ได้รับแต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่ อ ร่ ว มกัน ตอบค าถามและชี้ แจงในประเด็ น ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ข ้อ ซัก ถาม ตลอดจนรั บ ทราบประเด็น
ข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุน้
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงค์จะเรี ยนรู ้ธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างอิสระด้วยการเสี ยสละเวลาและความสนใจมากพอให้กบั เรื่ องที่มีความสาคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรส่ งหนังสื อยืนยัน เพื่อรับรองความเป็ นอิสระของตนตามคาจากัดความของบริ ษทั ใน
วันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและทุก ๆ ปี หลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีการประเมินผล
การปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยในแบบองค์รวมทั้งคณะ (As a Whole) และ
รายบุคคล
7. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายอื่นใดที่
กากับดูแลบริ ษทั
ในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย และทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดาเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งมีการติ ดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษทั ไป
ปฏิ บตั ิ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบี ยบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนบริ หารความ
เสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ระมัดระวัง คานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ และต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่ อย
บริ ษทั ได้มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารล่วงหน้าตลอดปี และอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระปรกติจะจัดให้มีการ
ประชุ มทุกวันพุธสุ ดท้ายของทุกเดื อน และกาหนดให้คณะกรรมการบริ หารมี การประชุ มทุกวันอังคารก่อนการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ ให้กรรมการบริ ษ ทั และกรรมการบริ หารทุ กท่ า นทราบกาหนดการประชุ ม
ล่วงหน้าและสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่ วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการกาหนดวาระการ
ประชุมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และมีวาระสื บเนื่ องเพื่อติ ดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ซึ่ งเลขานุการการบริ ษทั ได้จดั ส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนการเข้าร่ วมประชุม
ส าหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ บริ ษทั มิได้กาหนดตารางเวลาการประชุ ม
ล่วงหน้า ทั้งนี้ การประชุ มของคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้ง 4 คณะเป็ นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการ
พิจารณาเรื่ องที่จะต้องเข้าประชุมตามหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ โดยบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผล
การปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
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กำรประชุมระหว่ ำงกรรมกำรที่ไม่ เป็ นผู้บริหำรโดยไม่ มฝี ่ ำยจัดกำร
สาหรับการดาเนิ นธุ รกิจในรอบปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้มีการประชุมระหว่างกัน 1 ครั้งโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม เพื่อหารื อพร้อมทั้งสรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจในปี ที่
ผ่านมา ทั้งนี้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ซึ่ งได้กาหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อสรุ ปความคิ ดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จากมุมมองที่เป็ นอิสระของกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
กำรกำหนดองค์ ประชุมขั้นตำ่ และกำรเข้ ำร่ วมประชุมของกรรมกำร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายองค์ประชุ มขั้นต่ าของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย ให้มี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกาหนดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ชุดย่อยในแต่ละคณะในสัดส่ วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิ น้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยวิธีการประเมิน
ตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล เป็ นประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสูงสุ ด ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ได้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การประเมินประสิ ทธิ ภาพของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจานวนครั้งที่ประชุม
3. ประสิ ทธิ ภาพและผลงานในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. เลขานุ การบริ ษทั นาเสนอแบบฟอร์ มประเมิ นผลการปฏิ บัติหน้า ที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวน
2. เลขานุ การบริ ษทั ส่ งแบบประเมินที่ ผ่านการพิจารณาตามข้อ 1. ให้กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ย่อยทุกท่านประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
3. เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมแบบประเมินคื นจากกรรมการเพื่อบันทึ กสรุ ปผลการประเมิน และนา
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิ น้ ำที่ของกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ าวยการใหญ่โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเป็ นผูน้ า การกาหนด
กลยุท ธ์ ผลการด าเนิ นงานทางธุ ร กิ จของบริ ษ ทั การด าเนิ นงานตามนโยบายที่ ไ ด้รั บจากคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิ จและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจะนา
ข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยใหญ่ของบริ ษทั โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปี
ปัจจุบนั และเปรี ยบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
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1. ผลประกอบการของธุ รกิ จ โดยพิ จารณาจากเติ บโตของรายได้ และกาไร เปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมาย
ทางการเงิน และกลยุทธ์ที่วางไว้
2. เปรี ยบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
นโยบำยกำรกำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำร
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบ
กับค่าตอบแทนของบริ ษทั ชั้นนาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนต้อง
สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อเสนอขออนุ มตั ิ ต่ อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จะประกอบด้วย
1. บาเหน็จกรรมการ ซึ่ งพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริ ษทั ในแต่ ละปี ที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
2. ค่าเบี้ ยประชุ ม ซึ่ งกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยจะได้รับค่าเบี้ ยประชุ มในอัตราที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนครั้งที่เข้าประชุมจริ ง
นโยบำยกำรกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนักงำน
บริ ษทั มีนโยบายให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้แก่ บุคลากรขององค์กรอยู่ในระดับใกล้เคี ย งกับ
บริ ษทั อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการจ้างงานที่ เป็ น
ธรรม โดยคานึ งถึงขีดความสามารถ การปฏิ บตั ิ งานตามความสามารถของพนักงานในตาแหน่ งต่างๆ ซึ่ งคานึ งถึง
หลัก ความเสมอภาค ความเป็ นธรรม คุ ณ สมบัติ ที่ เ หมาะสม และการมี พ ัน ธสั ญ ญากับ บริ ษ ัท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความก้า วหน้า ในสายอาชี พ และร่ วมเจริ ญเติ บโตไปกับบริ ษ ทั อย่า งยัง่ ยื น โดยได้กาหนดนโยบายการบริ หาร
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี้
1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริ ษทั ได้กาหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคี ยงได้อย่างเหมาะสมกับ
อัต ราการจ่ า ยทั่ว ไปขององค์กรอื่ นที่ อยู่ในธุ ร กิ จเดี ย วกัน เพื่ อรั กษาและเสริ มสร้ า งความสามารถแข่ งขัน ด้า น
ทรัพยากรบุคคลให้กบั องค์กร นอกจากนั้น บริ ษทั ได้กาหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดย
เชื่ อมโยงกับผลการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิ งานให้ได้ตามเป้ าหมายขององค์กรตามที่
ระบุไว้ในแต่ละปี
2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานใน
การปฏิบตั ิงานให้องค์กรดาเนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายในอนาคตที่ วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้าง
ประจาปี สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งผันแปรตามอายุการทางาน ฯลฯ โดยยึด
หลักการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
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• บริ ษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนที่ สามารถเที ยบเคี ยงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทัว่ ไปของ
องค์กรอื่ นที่ อ ยู่ใ นธุ ร กิ จเดี ย วกัน เพื่ อรั กษาและเสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ งขัน ด้า น
ทรัพยากรบุคคลให้กบั องค์กร
• บริ ษัท ได้เ ชื่ อ มโยงกับ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร (Corporate Performance) และผลการ
ปฏิบตั ิงานรายบุคคล (Individual Performance) ภายใต้เกณฑ์ที่โปร่ งใสในการจ่ายค่าตอบแทนอัน
เนื่องมาจากผลการทางาน
• บริ ษ ัท ได้ก าหนดกรอบในการวางแผนและควบคุ ม งบประมาณการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ ต ้อ ง
สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจาปี ขององค์กร ซึ่ งกาหนดจากการพิจารณาความสามารถใน
การจ่ า ยขององค์กร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมี ค วามยื ด หยุ่นในการ
ปรั บปรุ งแผนงบประมาณระหว่า งปี ให้ส อดคล้องกับ ผลการด าเนิ นงานขององค์กรได้อ ย่ า ง
ทันท่วงที
กำรพัฒนำควำมรู้ ของกรรมกำร
บริ ษทั ตระหนักถึ งบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบต่ อบริ ษทั จึ งได้ให้ความสาคัญกับการพัฒ นา
ความรู ้ของกรรมการและผูบ้ ริ หารให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและมีศกั ยภาพ โดยสนับสนุนให้มีการสัมมนา
และอบรมในหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อ การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ท้ งั ภายในและภายนอกสถานที่ อย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่ องการกากับดูแลธุรกิจให้มีประสิ ทธิ ผลสูงสุ ดและสามารถนาความรู ้มาใช้ใน
การดาเนิ นนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีได้อย่างต่ อเนื่ อง โดยกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะจานวน 16 ท่าน และ
เลขานุ การบริ ษทั ได้ผ่านการอบรมหลักสู ตร Director Certification Program และ/หรื อ Director Accreditation
Program แล้ว รวมทั้งได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผ่านหลักสู ตรสาคัญที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) อาทิ
 Advanced Audit Committee Program (AACP)
 Finance Statements for Directors Program (FSD)
 Roles of Compensation Committee Program (RCC)
 Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC)
 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
 Ethical Leadership Program (ELP)
ในปี 2563 มีกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมสัมมนาและอบรม ดังนี้
กรรมกำรบริษทั
หลักสู ตรกำรสั มมนำ / อบรม / เข้ ำร่ วมกิจกรรม
นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL
2020
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้เลขานุการดาเนิ นการสรุ ปการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรื อข้อกาหนดต่าง ๆ
ที่มีนยั สาคัญ ต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้องต่อไป หรื อในบางกรณี อาจเชิ ญผูท้ ี่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาอบรมและเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อ
ข้อกาหนดดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและถือปฏิบตั ิอย่างถูกต้องต่อไป
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมและเป็ นธรรม
1. สิ ทธิ ทวั่ ไปและความเท่าเทียมกัน
บริ ษทั รั บผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้นในด้านการเปิ ดเผยข้อมูล การจัดทางบการเงิ น การใช้ขอ้ มูลภายในและ
ผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง ผูบ้ ริ หารจะต้องมีจริ ยธรรม และในการตัดสิ นใจใดๆ จะต้องทาด้วยความซื่ อสัตย์ และเป็ น
ธรรมทั้งต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่ าย
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ที่ปราศจากอคติและการปฏิ บตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน บริ ษทั มีหน้าที่ ปกป้ องผลประโยชน์และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ในการ
ได้รับเงินปั นผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริ ษทั ในเวลาอันสมควรอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมีหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างโปร่ งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารผ่านการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนการเปิ ดเผยข้อมูลและธุ รกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีความเข้าใจในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั อย่างชัดเจน โดยบริ ษทั มุ่งมัน่ ในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่วา่
จะ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ ต่างได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับการดาเนิ น
ธุรกิจ นโยบายด้านบริ หารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละ
วาระ พร้อมชี้ แจงเหตุผลประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ทุ กรายได้รับข้อมูลที่ ชัดเจนเพี ยงพอ และมี เวลาในการศึ กษาข้อมูลล่วงหน้าก่ อนการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้
เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารอื่นที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ
เอกสารหลักฐานที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องแสดงก่ อนการเข้าร่ วมประชุ ม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบี ยน และ
หนังสื อมอบฉันทะ แผนที่ ต้ งั ของสถานที่ ประชุ ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLINK ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่ งเอกสารดังกล่าว
ข้างต้นเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน สาหรับวาระทัว่ ไปซึ่ งสูงกว่าตามที่กฎหมายกาหนด และอย่างน้อย
14 วัน กรณี ที่เป็ นการขออนุมตั ิรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรื อเป็ นมติพิเศษ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถแต่งตั้งบุคคล
หนึ่ งบุคคลใดเข้าเป็ นตัวแทนรับมอบอานาจ เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ บริ ษทั ได้จดั ทา
หนังสื อมอบอานาจแบบละเอียด (หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุ ม พร้อมได้
แนบรายละเอี ยดเอกสารและหลักฐานที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องแสดงก่ อนเข้าร่ วมประชุ ม วิธีการมอบฉันทะ และ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม หรื อผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มหนังสื อมอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 123

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ฉันทะดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ได้เสนอทางเลือกให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบอานาจให้กรรมการอิสระของบริ ษทั 1 ท่าน โดยบริ ษทั ได้จดั ส่ งข้อมูลของกรรมการ
อิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวไปพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณา
เลือกเป็ นตัวแทนให้เข้าร่ วมการประชุมและออกเสี ยงในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่ วมในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู ้
ถื อหุ ้นประจาปี รวมถึ งเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถและคุ ณสมบัติที่เ หมาะสมเพื่ อรั บการพิ จารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี บริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นเวลา 45 วันโดยผูถ้ ือหุ ้น
สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่ อได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ในกรณี ที่
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ นว่า เรื่ องดังกล่ า วมี ค วามเหมาะสมสร้ า งสรรค์ และเป็ นประโยชน์ต่ อ องค์ก ร
คณะกรรมการจะบรรจุเรื่ องดังกล่าวเป็ นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาต่อไป แต่หาก
คณะกรรมการเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุ ปเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่นาเสนอเรื่ องดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ น้ ประจาปี 2564 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระสาหรับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้ารวมถึงเสนอ
รายชื่ อบุ คคลที่ มีความเหมาะสมเพื่ อพิ จารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังกล่าวล่วงหน้า มายังคณะกรรมการ
บริ ษทั ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 2564
ในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระและซักถามภายใต้เวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและรวดเร็ ว ทั้งนี้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยแต่ละหุน้ มีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่งเสี ยงและไม่มีผถู ้ ือหุ ้นใดมี
สิ ทธิ พิเศษเหนือผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น ซึ่ งการออกเสี ยงลงคะแนนบริ ษทั จะนับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้างมากเป็ น
มติ (สาหรับในวาระปรกติทวั่ ไปซึ่ งกฎหมายมิได้กาหนดเป็ นอย่างอื่น)
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริ ษทั จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุ มทราบ
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการลงคะแนนในแต่ ละวาระ หรื อหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่า ปรกติ
ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุ มดาเนิ นการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่ อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคะแนนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ในทันที ทั้งนี้ ในการบันทึ กมติ ที่ประชุ ม บริ ษทั จะบันทึ กคะแนนเสี ยงโดยแบ่งเป็ นจานวนเสี ยงที่ เห็ นชอบ ไม่
เห็นชอบ และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคาถาม คา
ชี้ แจง และความคิดเห็นของที่ ประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในวาระการประชุมเรื่ องใด ห้ามออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
2. การประชุมผูถ้ ือหุน้
นโยบายของบริ ษทั คือ การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ
ของตนอย่างเต็มที่ และในรู ปแบบที่ได้รับข้อมูลอย่างดี ก่อนหน้าที่ จะใช้สิทธิ ดงั กล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้นสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อน นับจากวันสิ้ นสุ ดปี งบการเงิ น การจัดประชุ มจะจัดตามกฎหมายที่ ใช้บงั คับและ
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ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่การเรี ยกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ ตามที่ ขอ้ บังคับบริ ษทั กาหนดไว้ แต่ จะต้องระบุ เรื่ องและเหตุ ผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายใน 45 วันที่ ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ื อหุ ้น
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง มีดงั นี้
 ก่ อนกำรประชุม
บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเป็ นจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ล่วงหน้า
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน สาหรับวาระทัว่ ไปซึ่ งสู งกว่าตามที่กฎหมายกาหนด และอย่างน้อย 14 วัน
กรณี ที่เป็ นการขออนุมตั ิรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรื อเป็ นมติพิเศษ โดยได้ตีพิมพ์หนังสื อบอกกล่าว
การประชุ มในหนังสื อพิ มพ์ร ายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสื อพิ มพ์ร ายวันฉบับ
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้เ ผยแพร่ หนังสื อบอกกล่ าวการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุมทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.bangkokhospital.com
ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็ นการขยายช่ องทางการให้ขอ้ มูลแก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านอย่างเท่า
เทียมกัน และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสิ ทธิ การรับรู ้ข่าวสารแก่ผถู ้ ือหุ น้ ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เปิ ดเผยหนังสื อเชิ ญ
ประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม ผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่
จัดการประชุม วาระการประชุมพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ เหตุผล และความคิดเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ ละวาระ และเอกสารประกอบต่ า งๆ (ถ้า มี ) เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นมี ข ้อ มูลรายละเอี ย ดเพี ย งพอต่ อ การ
ตัดสิ นใจ รายงานประจาปี ของบริ ษทั แบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ตอ้ งใช้ใน
การเข้าร่ วมประชุม รวมทั้งบริ ษทั ยังได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูร้ ับ
มอบฉันทะ ตลอดจนได้เสนอแนะให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของตนด้วย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบและพิจารณาก่อนการเข้าประชุม ซึ่ งจะช่วยให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ และ
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างรอบคอบ
เพื่ อเป็ นการอ านวยความสะดวกต่ อผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้จัดให้มีการลงทะเบี ยนประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
โดยใช้ระบบบาร์ โค้ด และมีการทาบัตรลงคะแนนเสี ยงแยกต่างหากเป็ นชุ ดสาหรับการลงคะแนนเสี ยง
แต่ละวาระ เพื่อความรวดเร็ วและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้
จัดทาบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่ข้ นั ตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม
 ระหว่ ำงกำรประชุม
บริ ษทั ได้กาหนดให้ ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิ บายวิธีลงคะแนนเสี ยงในวาระ
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ต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่ มขึ้นอย่างละเอียดชัดเจนและให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ทาหน้าที่ตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุ ้น และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้ง
บันทึกผลคะแนนที่ได้ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริ ษทั มีการใช้สื่อมัลติ มีเดี ย
ในการนาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ น้ ในระหว่างการประชุมรวมถึงแสดงผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบาย
ในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กาหนดไว้ตามลาดับอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้
ทุกคนได้ลงคะแนนเสี ยงของตนอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่ อเป็ นการให้ค วามส าคัญต่ อสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก ท่ า น บริ ษ ทั ได้กาหนดเป็ นนโยบายให้
กรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุ ดย่อย ผูต้ รวจสอบบัญชี และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่
เกี่ ยวข้อง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านการเงิ น ผูช้ ่ วยประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านการเงิ น
ผูบ้ ริ หารที่ ดูแลด้า นนักลงทุ นสัมพันธ์ เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กครั้ ง หากกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งรายใด ไม่ ส ามารถเข้า ร่ วมประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ จะต้องมี หนังสื อชี้ แ จงเหตุ ผ ลต่ อประธาน
กรรมการ (กรณี ที่เป็ นกรรมการ) หรื อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (กรณี ที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง) เพื่อ
ทราบทุกครั้ง
ทั้งนี้ ประธานในที่ ประชุ ม ได้เ ปิ ดโอกาสแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งเพี ย งพอในการตั้งค าถามและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนิ นการของบริ ษทั ตลอดจนรายงานการเงินประจาปี โดยไม่ทาให้สิทธิ ของผู ้
ถื อหุ ้นใดต้องเสื่ อมเสี ย โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ จะเป็ นผูใ้ ห้ค วาม
กระจ่างในเรื่ องข้อมูลต่างๆ ระหว่างการประชุม และเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านพบปะกับผูถ้ ือหุน้
อย่างไม่เป็ นทางการหลังจบการประชุมนั้นๆ
 หลังกำรประชุม
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างครบถ้วนรวมถึงมีการบันทึกมติ ที่ประชุมสาหรับ
การออกเสี ยงลงคะแนน โดยแบ่งเป็ นจานวนเสี ยงที่ เห็ นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคาถาม คาชี้ แจง และความคิดเห็น
ของที่ ประชุ มไว้อย่างละเอี ยดด้วยโดยได้นาส่ งรายงานการประชุ มดังกล่าวต่ อตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงได้เผยแพร่ รายงานการประชุมผู ้
ถือหุ ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.bangkokhospital.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ”
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุนทัว่ ไปได้รับทราบรายงานการประชุมอย่างรวดเร็ วและสามารถตรวจสอบ
ได้
นโยบำยและกำรปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั เล็งเห็นและตระหนักในความสาคัญของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรภายใน
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กร เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับบริ การ เจ้าหนี้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ
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ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ตระหนักเป็ นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มจะสร้างความยัง่ ยืนและความ
คงอยูข่ ององค์กรในระยะยาว
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะปกป้ องสิ ทธิ ของบุคคลเหล่านี้ดว้ ยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้
บังคับตลอดจนคานึงถึงผลประโยชน์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ดังนี้
1.

นโยบายด้านธุรกรรมที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ที่ขดั แย้งและธุรกรรมระหว่างบริ ษทั
คณะกรรมการเข้าใจว่าธุ รกรรมที่ อาจนาไปสู่ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรื อธุ รกรรมกับ
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็ นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานตลาดทุน และนโยบาย
ตลอดจนแนวทางภายในของบริ ษทั นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทาในลักษณะเสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอกที่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั อย่างเคร่ งครั ด และดาเนิ นการโดยให้เกิ ดประโยชน์อย่า ง
เต็มที่ กับบริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด ข้อกาหนดและเงื่ อนไขของธุ ร กรรมดังกล่ า วจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทัว่ ไปเสมอ
บริ ษทั มีนโยบายที่ จะป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้สถานภาพของตนเพื่ อหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องละเว้นจากการทาธุ รกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
กับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใดที่มีส่วนได้เสี ยจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณา
หรื อลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องที่ตนมีส่วนได้เสี ยที่เป็ นประโยชน์ รวมถึงธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยกับบุคคลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างรอบคอบและไม่มีอคติดว้ ย
2.

นโยบายต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งหวังที่จะดาเนิ นการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ ด้วยการจัดการให้
ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทากาไรอย่างยัง่ ยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งดารงความสามารถในการแข่งขันโดยคานึ งถึงความเสี่ ยงทางธุ รกิ จในปั จจุบนั และอนาคต
อย่างรอบคอบ บริ ษทั เน้นการดาเนิ นการเพื่ อให้ได้ผ ลกาไรอย่างสม่ าเสมอผ่านการพัฒนาธุ รกิ จ อย่า ง
ต่อเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริ หารความเสี่ ยง
ที่แข็งแรง เพื่อเป็ นการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ทั้งนี้ นอกเหนื อไปจากสิ ทธิ พ้ืนฐานของผูถ้ ือหุ น้ เช่น สิ ทธิ ในการตรวจสอบจานวนหุ น้ สิ ทธิ ในการ
รั บใบหุ ้น สิ ทธิ ในการเข้าประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความคิ ดเห็ นและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อย่างอิสระในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และสิ ทธิ อื่น ๆ ของผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั ยังมีนโยบายใน
การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรม และโปร่ งใส ในเวลาอันสมควรภายใต้ขอ้ จากัดทางธุ รกิจ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านสามารถได้รับรู ้ขอ้ มูลอย่างเท่าเทียมกัน
3.

นโยบายต่อพนักงาน
พนักงานถือว่าเป็ นทรัพยากรที่ ทรงคุณค่าของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้ดูแลพนักงานที่ มีความสามารถ
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และประสบการณ์อย่างต่อเนื่ องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการของบริ ษทั พร้อมทั้งให้โอกาสในการ
ทางานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั การฝึ กอบรม
ความรู ้ ที่จาเป็ น เพื่ อเพิ่ มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่ อเนื่ องผ่านการฝึ กอบรมที่ จดั โดย
บุคคลภายนอกและภายในองค์กร มีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร ตลอดจนปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเที ยมและยุติธรรม โดยบริ ษทั ได้จดั กิ จกรรมให้พนักงานแสดงความคิ ดเห็ น
ตลอดจนเสนอข้อแนะนากับผูบ้ ริ หารโดยตรงผ่านเว็บไซต์ภายในขององค์กร
บริ ษ ัท ได้จัด สวัส ดิ ก ารและความปลอดภัย ให้ กับ พนัก งานซึ่ งรวมทั้ง ผลประโยชน์ ต่ า งๆ เช่ น
สวัส ดิ การด้า นการรั กษาพยาบาล กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้ด าเนิ นการทบทวนการจ่ า ย
ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อยู่ในระดับที่
สามารถแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน ได้ นอกจากนี้ บริ ษัท ได้มี ก ารจัด มอบทุ น การฝึ กอบรม
ต่างประเทศและการฝึ กอบรมในประเทศให้กบั แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพนักงาน
เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ ได้เพิ่มองค์ความรู ้ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมุ่งหวังให้องค์กร
แห่ งนี้ เ ป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องบุ ค ลากร ดังนั้น บริ ษ ทั จึ งมี การกาหนดแนวทางในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ต้ งั แต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาส่ งเสริ ม และรักษาไว้ซ่ ึ งพนักงานที่ มีคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
 การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
ในเรื่ องของการบริ หารจัดการดูแลพนักงาน บริ ษทั ได้ถือความสาคัญด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็ นลาดับต้นๆ บริ ษทั ให้ความใส่ ใจตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงานโดยจะพิจารณา
สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่ มีความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ วุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ และลักษณะ
ความสามารถเฉพาะอื่ นๆที่ ตรงกับตาแหน่ งงาน โดยบริ ษทั มีนโนยายอย่างชัดเจนที่ จะเปิ ดโอกาส
พิ จารณาบุคลากรภายในเป็ นลาดับต้น เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มให้บุคลากรภายในองค์กรมี โอกาสได้
พัฒนาความรู ้ ความสามารถและความก้าวหน้าในอาชี พ การงานของตน หากพบว่าไม่มีบุค ลากร
ภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก อีกทั้งบริ ษทั ยังมีแบบทดสอบ
การวัดบุคลิกภาพในงานและแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่จดั ทาโดยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
ของประเทศเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการคัดสรรบุ คลากรและใช้เป็ นเครื่ องมื อวัดระดับความ
พร้อมในการก้าวหน้าในอาชี พงาน พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมปฐมนิ เทศพร้อมทั้งได้รับ
การสื่ อสารถึงโอกาสความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานของตนจึ งทาให้พนักงานสามารถวางแผนที่ จะ
เติบโตไปในสายอาชีพของตนได้ บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสพิจารณามอบทุนการศึกษาจนถึงระดับปริ ญญา
พร้อมทั้งทุนการศึกษาพัฒนาทักษะต่างๆที่เป็ นประโยชน์ในงานอีกด้วย
 ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริ ษทั มีการประเมินความรู ้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดเกณฑ์ใน
การประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็ นธรรม และบริ ษทั ได้มีการสื่ อสารเกณฑ์ต่างๆ ใน
การประเมิ นให้พนักงานทราบล่ วงหน้าอย่า งทั่วถึ ง ทั้งนี้ ในการพิ จารณากาหนดค่ าตอบแทนแก่
พนักงาน นอกจากจะคานึ งถึงผลการประกอบการของบริ ษทั และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละ
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ปี แล้ว ผลการประเมินก็เป็ นส่ วนสาคัญในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน ซึ่ งการจัดให้
มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการ
ประเมิ น นี้ จะส่ ง ผลให้พ นัก งานสามารถท างานและพัฒ นาศัก ยภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
ตัวชี้ วดั ระดับองค์กร (Corporate KPI) จะถูกจัดทาขึ้นโดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard
(BSC) ซึ่ งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมในแต่ละมิติ ทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการทางานภายใน
การบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารทรั พยากรบุ คคล เป็ นต้น และนามาพิ จารณาร่ วมกับ Core
Competency และคานิ ยมหลัก (BDMS Core Values) ขององค์กร ซึ่ งปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ สามารถ
ปรั บเปลี่ ยนให้เกิ ดความเหมาะสมได้ตามกลยุทธ์ ในแต่ ละช่ วงเวลา โดยในการพิ จารณาจะมี การ
ดาเนิ นการจากทุกภาคส่ วนในองค์กร และสรุ ปโดยฝ่ ายบริ หาร หลังจากนั้น ตัวชี้ วดั ที่ได้ถูกถ่ายทอด
ลงไปตามลาดับ จากประธานคณะผูบ้ ริ หารและ/หรื อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ไปสู่ ระดับผูบ้ ริ หาร
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย ระดับผูจ้ ดั การแผนก และพนักงานทุกคนตามลาดับ พนักงานแต่ละคนจะมีตวั ชี้ วดั
ของตนเอง ที่สอดคล้องกับตัวชี้ วดั ของแผนก ฝ่ าย และองค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะต้องนาไป
พิ จ ารณาตามหลั ก การ Forced Ranking ตามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ก าหนด ทั้ งนี้ หั ว หน้ า งานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาจะให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน รวมทั้งส่ งเสริ ม
สนับสนุ นและให้กาลังใจ สาหรั บการทุ่ มเททางาน โดยจะเชื่ อมโยงกับการจ่ ายค่ าตอบแทน และ
รางวัลจากผลการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน
ระบบการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องในการวัดและประเมินความรู ้
ความสามารถและการบุ คลากรตลอดจนการวัดประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นการตามเป้ าหมายการ
ทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร (Corporate and Functional KPI) ระบบการประเมินผล
ปฏิบตั ิงานนี้ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการวัดการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรในปั จจุบนั และประเมินความ
พร้อมของบุคลากรในด้านของความรู ้ความสามารถที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ซึ่ งจะสามารถระบุ
ระดับของความรู ้ ความสามารถและทักษะที่ ย งั ขาดของระดับ งานที่ สูงขึ้ นในอนาคต โดยผลการ
ประเมิ นจะถูกนามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่ อการวางแผนพัฒนาสายอาชี พ (Career Development Plan) ที่
เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบตั ิงานมีการดาเนินงานในช่วง ปลายปี
ผูบ้ งั คับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิ บัติงาน วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชี พรายบุ ค คล
(Individual Career Plan) และวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจาปี
ทั้งนี้ ผบู ้ งั คับบัญชาจะคานึ งถึงสายอาชี พ ในอนาคตของบุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น การฝึ กอบรม การสอนแนะนางาน การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
 ความเท่าเทียมในการปฏิบตั ิต่อพนักงานในองค์กร
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการปฏิบตั ิ อย่างเท่าเที ยมกันกับพนักงาน
ทุกคนในองค์กรโดยมีการจัดทานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน และประกาศใช้ให้
เป็ นที่ ทราบโดยทัว่ กันทั้งองค์กร อีกทั้งยังมีการจัดทาสื่ อในรู ปแบบ Infographic เกี่ ยวกับความเท่ า
เทียมและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจอย่างง่าย
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พร้ อ มทั้ง มี ก ารอบรมอย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ กระตุ ้น ความตระหนัก รู ้ แ ก่ พ นัก งาน โดยองค์ ก รให้
ความสาคัญแนวปฏิบตั ิดา้ นความเท่าเทียมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากร การพิจารณาทางาน
ในตาแหน่งที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งจากความสามารถ โดยไม่มีอคติหรื อใช้
ระบบเครื อญาติในการพิจารณา พร้อมทั้งจัดทาช่องทางการแสดงความคิดเห็นและแนวทางการรับข้อ
เรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
 การสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
เพื่อให้ทราบถึงความผูกพันหรื อความสุ ขในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของพนักงานแต่ละคน บริ ษทั ได้
กาหนดให้มีการสารวจความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดับเป็ นประจาทุ กปี
ซึ่ งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถนามาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องในการบริ หารจัดการองค์กรและ
ทรั พยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยกระดับความพึ งพอใจและความผูกพันของพนักงานต่ อ
องค์กร อันจะนาไปสู่ การพัฒนาได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ค่านิ ยมและเป้ าหมายขององค์กร รวมทั้ง
บริ ษทั ยังได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิว่าด้วยการยื่นคาร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่ องราว
ร้องทุกข์ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขข้อคับข้องใจในการทางานของพนักงานอย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม
4.

นโยบายต่อฝ่ ายบริ หาร
บริ ษทั ตระหนักว่าฝ่ ายบริ หารเป็ นปั จจัยสู่ ความสาเร็ จที่สาคัญประการหนึ่ งในการดาเนิ นธุ รกิจ ด้วย
เหตุน้ ี บริ ษทั จึงได้มีการจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กบั ผูบ้ ริ หารระดับเดียวกันของธุ รกิ จ Health Care นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารยังมีโอกาสทางานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน
ขององค์กรและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
นโยบายต่อคู่คา้
บริ ษ ทั ด าเนิ นธุ ร กิ จกับ หุ ้นส่ ว น เจ้า หนี้ คู่ ค ้า และอื่ นๆ ตามข้อกาหนดและเงื่ อ นไขการค้า หรื อ
ข้อตกลงที่ ไ ด้ท าเป็ นสัญญาอย่า งยุติ ธรรมและมี จริ ย ธรรม โดยค านึ งถึ งความสมเหตุ ส มผลด้า นราคา
คุณภาพ และบริ การที่ได้รับ มีการกาหนดระเบียบในจัดซื้ อ จัดจ้าง และการดาเนิ นการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่
เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หลีกเลี่ยงการซื้ อสิ นค้าและบริ การกับคู่คา้ ที่ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อมีพฤติ กรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการ
กระทาใดก็ตามที่อาจส่ งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อที่อาจละเมิดสิ ทธิ ของคู่สญ
ั ญาตามที่กฎหมาย
กาหนดหรื อที่ได้ตกลงร่ วมกัน และเป็ นไปตามจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

5.

นโยบายต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูป้ ระกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการค้าที่
สุ จริ ต ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับโดยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สิน

6.
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ทางปั ญญา หรื อทาลายชื่ อเสี ยงของผูป้ ระกอบการในธุ รกิจเดียวกันในทางกล่าวร้ายโดยปราศจากข้อมูลความ
จริ ง ตลอดจนสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูร้ ับบริ การ
7.

นโยบายต่อผูร้ ับบริ การ
บริ ษทั ตระหนักว่าผูร้ ับบริ การเป็ นปัจจัยสู่ความสาเร็ จที่สาคัญประการหนึ่งในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั
มุ่งหวังที่ จะทาให้ผูร้ ั บบริ การพอใจด้วยการให้บริ การที่ มีคุณภาพสู ง และมี ความมุ่งหวังที่ จะปรั บปรุ ง
คุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
อย่างยุติธรรมในระดับมืออาชี พ โดยองค์กรนี้ ถือว่าข้อมูลของผูร้ ับบริ การทุกท่านเป็ นความลับและจะไม่
ถูกนามาเปิ ดเผย เว้นแต่กฎหมายกาหนด หรื อจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูร้ ับบริ การโดยตรง
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้โรงพยาบาลในเครื อดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของผูป้ ่ วยเป็ นประจาทุก
เดื อน โดยใช้แบบประเมิ นจาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and
Systems) ซึ่ งพัฒนาขึ้ นโดย The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ร่ วมกับ The Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการจากองค์กร National
Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินมุมมองผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
กระบวนการดูแลที่สาคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เป็ นข้อมูลให้สามารถใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยในอเมริ กาการรายงานผลการสารวจนี้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเปิ ดโอกาสให้โรงพยาบาลสามารถเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ในมุมมองของลูกค้าเพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองต่อไป ทั้งนี้ วิธีการคิดคะแนนใช้การคิ ดจานวนร้อยละของผูร้ ับบริ การที่ประเมินคะแนนข้อที่สูงที่ สุด
ในแต่ะ Scale เรี ยกว่า Top Box โดยมาตรวัดมุ่งถามความเป็ นประจาสม่าเสมอของบริ การในแต่ละส่ วน เพื่อ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการให้บริ การที่มุ่งให้ผรู ้ ับบริ การเกิดประสบการณ์ที่ดีทุกครั้งของการเข้ารับบริ การ
คะแนนรวมกำรให้ บริกำรของโรงพยำบำลในเครือ BDMS

นอกเหนื อจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่ มีคะแนนเพิ่มขึ้ นอย่างเห็นได้ชดั เจนตลอด
ระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการประเมินความพึงพอใจทางด้านการสื่ อสาร เพราะ
ทักษะการสื่ อสารที่ดีถือเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างแพทย์และต่อผูป้ ่ วย เพื่อให้มีความ
เข้าใจตรงกัน ช่วยลดความวิตกกังวลในผูป้ ่ วย ซึ่ งการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่ใช่เฉพาะการพูดเท่านั้น
แต่ยงั รวมถึงภาษากาย เช่น ท่าทาง การแสดงออกทางสี หน้า ซึ่ งจะสื่ อไปถึงผูป้ ่ วยด้วยเช่นกัน
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3 หั ว ข้ อ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารของแพทย์ (Good Doctor
Communication) ได้แก่ การดูแลรักษาด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน (Doctor courtesy and respect) การรับฟั ง
ผูป้ ่ วยอย่างตั้งใจ (Doctors listen carefully) และ แพทย์อธิ บายสิ่ งต่ างๆ ได้ง่ายต่ อความเข้า ใจ (Doctors
explain things)
โครงการสาคัญที่บริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารของแพทย์ได้แก่ Empathic Camp
ซึ่ งเป็ นการให้ความรู ้ที่สาคัญ ด้านการสื่ อสาร ศิ ลปะการพูด การฟั งอย่างตั้งใจ การสังเกตภาษากาย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีการจาลองสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบตั ิอีกด้วย

ความสาเร็ จของโครงการนี้ ทาให้ผลลัพธ์รวม Good Doctor Communication อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมากจาก
Top Box score ที่ 86 ขึ้ นมาเป็ น 92 ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่ งเมื่ อเที ยบเคี ยงกับโรงพยาบาลในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาที่ รายงาน HCAHPS Score คะแนนของโรงพยาบาลในบริ ษทั สู งกว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 95
ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริ กาที่เข้าร่ วมทั้งหมด 4,469 แห่ง
8.

นโยบายต่อเจ้าหนี้
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการใช้เงิ น การชาระเงิ น การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน
(ถ้ามี) และระยะเวลาการชาระเงิ น รวมถึงเงื่ อนไขหรื อเรื่ องอื่นใดที่ ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ ดังนั้น
บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในองค์กร ดังนี้
• การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย/ข้อมูล/โครงสร้ า งการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั มี นโยบายให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ เจ้า หนี้ ท าจดหมาย หรื อ บัน ทึ ก แจ้ง เจ้า หนี้ กรณี ที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบาย/ ข้อมูล หรื อโครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั ที่ มีความเกี่ ยวข้องกับ
เจ้าหนี้ของบริ ษทั เพื่อให้สามารถรับรู ้ขอ้ มูลและข่าวสารของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึง
• การปฏิ บตั ิ ตามสัญญาและเงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั มี นโยบายให้ หน่ วยงานที่ เป็ นคู่ สั ญ ญา
จะต้องรับผิดชอบดูแล บริ หารจัดการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา หากมีประเด็นที่อาจทาให้
เกิดความเสี่ ยงกับเจ้าหนี้เกิดขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อภาพรวมของบริ ษทั จะมีฝ่ายกฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาด้านกฎหมายของบริ ษทั ช่วยกากับดูแลให้ และในกรณี ที่มีประเด็นไม่เป็ นไปตามที่ ตก
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ลงกันไว้ระหว่างบริ ษทั กับเจ้าหนี้ จะมีการเชิญประชุมให้ทางเจ้าหนี้ได้แสดงความคิดเห็น และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกันโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนและ
เชื่อถือซึ่ งกันและกัน
• ด้านการชาระเงิ น บริ ษทั มี นโยบายให้ฝ่ายบัญชี /การเงิ น จ่ ายชาระตามงวดเครดิ ตเทอม และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามสัญญา โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่ งใส ตรงเวลา หากมีกรณี ที่
ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขจะมี การชี้ แจงและแจ้งไปยัง หน่ วยงานต้นสังกัดเพื่ อสื่ อสารกับเจ้า หนี้
โดยตรง เพื่ อให้หน่ วยงานต้นสังกัด ที่ เ ป็ นคู่สัญญากับเจ้า หนี้ รายนั้นร่ วมกันดาเนิ นการแก้ไ ข
ปัญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้าด้านการชาระเงิน
• ด้านการรายงานสถานะทางการเงิ นของบริ ษทั บริ ษทั ในฐานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ มี ก ารเปิ ดเผยผลการด าเนิ น งานในทุ ก ไตรมาส และประจ าปี ต่ อ สาธารณชน
นักลงทุ น และผูถ้ ื อหุ ้น ผ่า นระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ พร้ อมทั้งมี การ
เปิ ดเผยผลการดาเนิ นงานประจาปี ผ่านรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมถีงรายงานของนักลงทุน
สัมพันธ์ที่ได้เปิ ดเผยบน website ของบริ ษทั และถือเป็ นสิ ทธิ ของเจ้าหนี้ ของบริ ษทั ในการเข้าถึง
ข้อมูลฐานะการเงิ นของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นข้อมูลเดี ย วกันกับที่ บริ ษ ทั ได้เปิ ดเผยไว้ต่ อสาธารณชน
นักลงทุน และผูถ้ ือหุ น้ โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่ ออิเล็คโทรนิ คส์ต่างๆ หรื อสามารถร้องขอกับ
หน่วยงานของบริ ษทั ที่เป็ นคู่สัญญาได้โดยตรง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีฐานะการเงิน
ที่ มนั่ คงเพี ยงพอในการชาระเงิ นตามจานวน และสามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ได้ตกลงไว้ใน
สัญญา
9.

นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ได้เล็งเห็นความสาคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชี วิตอย่างต่อเนื่ องให้กบั ชุ มชนและสังคม และ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร และสร้างบุคลากรขององค์กรที่ มี
ทัศนคติและความมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่การสร้างรากฐานขององค์กรที่ดาเนิ น
ธุ ร กิ จที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อม ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ นโยบายสิ่ งแวดล้อ ม
“BDMS Earth Healthcare” ขึ้ นตามแนวคิ ด “เติ บโต สมดุ ล ยัง่ ยื น” โดยนโยบายฯ ดังกล่ า ว มี แ นวทาง
ดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. Building Eco-mindset สร้างบุคลากรขององค์กรให้มีจิตสานึ กในการับผิดชอบต่อสังคมและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. Designing Better Environment ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบ
บริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม และแนวทางรับมือกับมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
3. Moving to Green Business เดิ นหน้าสู่ การทาธุ รกิ จที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งห่ วงโซ่
อุปทานเพื่อลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
4. Sustaining Social Engagement สร้ า งการมี ส่ วนร่ วมและผลประโยชน์ร่ วมอย่า งยัง่ ยื น เพื่ อ
สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีภายในชุมชน
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เพื่อดูแลในเรื่ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ อาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล ตลอดจนความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้บริ การและสุ ขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ บริ ษทั ได้นามาตรฐาน The Institute of
Hospital Quality Improvement and Association (HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI)
มาประยุกต์ใช้ภายในโรงพยาบาล และได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ง 2 องค์กร
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ดาเนินการลดการใช้ไฟฟ้ าโดยเปลี่ยนหลอดไฟในโรงพยาบาลเป็ น LED ตั้งแต่ปี
2561 ประกอบกับดาเนิ นการออกมาตรการประหยัดการใช้พลังงานในหลายๆ มาตรการ ทาให้บริ ษทั
สามารถลดอัตราการใช้ไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง
อัตรำกำรใช้ ไฟฟ้ ำ ระหว่ ำงปี 2559 – 2563
2563
หน่วยไฟฟ้ าที่ใช้ต่อรายได้ 1 บาท

2562

0.00378** 0.00275*

2561

2560

2559

0.00246

0.00263

0.00268

หมายเหตุ
* ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้เปิ ดให้บริ การโรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์เนชัน่ แนล (BIH) โดยช่วงก่อนเปิ ด
ให้บริ การได้มีการทดลองระบบงานต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาลและอุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ จึงส่งผลให้
อัตราการใช้ไฟฟ้ าต่อหน่วยรายได้ของบริ ษทั โดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
** สาเหตุที่หน่วยไฟฟ้ าที่ใช้ต่อรายได้ 1 บาท ของปี 2563 เพิ่มขึ้น เนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 ทาให้มีจานวนผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ ลดลงเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้รายได้รวมของปี 2563 ลดลงจากปี 2562
ประมาณร้อยละ 25 ในขณะที่หน่วยไฟฟ้ าที่ใช้ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 8 (หน่วยไฟฟ้ าที่ใช้ในปี
2563 ลดลงในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ารายได้ที่ลดลงของปี 2563 เนื่ องจากปี 2563 มีการเปิ ดให้บริ การโรงพยาบาลกรุ งเทพ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล (BIH) เต็มปี (12 เดือน) ในขณะที่ปี 2562 โรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์ เนชัน่ แนล (BIH) มีการใช้
ไฟฟ้ า รวมระยะเวลา 9 เดือน เริ่ มตั้งแต่การทดสอบระบบต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาล และทดสอบอุปกรณ์เครื่ องมือ
ทางการแพทย์ ในเดือนเมษายน 2562 และเปิ ดให้บริ การในเดือนกรกฎาคม 2562) หากพิจารณาเปรี ยบเทียบเฉพาะช่วง
6 เดือนหลังของปี 2562 และ 2563 จะพบว่าหน่วยไฟฟ้ าที่ใช้ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 16.4

นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสนองตอบต่ อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างที่ เกิ ดขึ้ น
ใหม่ บริ ษ ทั ได้กาหนดแนวทางการก่ อสร้ างโดยใช้หลักการ Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่ อลดปริ มาณการใช้พลังงานและช่ วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุ งเทพเชี ยงใหม่ โรงพยาบาลกรุ งเทพเชี ยงราย และ Bangkok International Hospital
ซึ่ งเปิ ดให้บริ การในปี 2562 ได้มีการติ ดตั้งระบบ Solar Cell สาหรับผลิตไฟฟ้ าให้กบั โรงพยาบาล และ
ติดตั้งระบบ Solar Collector เพื่อผลิตน้ าร้อนให้กบั ห้องพักผูป้ ่ วย นอกจากนี้ ยังมีระบบ District Heat Pump
ในการสารองน้ าร้อนให้กบั ระบบ Solar Collector ในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย
ในด้านการช่ วยเหลื อกิ จกรรมการกุศลของบริ ษทั โรงพยาบาลได้มีการออกหน่ วยตรวจสุ ข ภาพ
การให้ความรู ้ และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ ร่ วมกับมูลนิธิต่างๆ และชุมชน
รอบข้างโรงพยาบาล
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10. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ มนุษยชน จึงกาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน โดยให้
พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชี พการงานตามขีด
ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคดังกล่าวนั้นต้องเป็ นไป
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน โดย
ไม่เลือกว่าผูน้ ้ นั จะมีถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรื อความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างแต่อย่างใด
ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เข้าร่ วมในการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและสิ ทธิ ใน
ที่ทางานและระบบทัว่ ทั้งองค์กร บริ ษทั จึงได้จดั ทา “นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน” และ
ประกาศใช้ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
11. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั มุ่งหวังให้บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อเป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิจ พร้อมทั้ง
มี การกากับดูแลกิ จการที่ ดีตามหลักธรรมาภิ บาล ดังนั้น บริ ษทั จึ งมี นโยบายที่ จะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับทรั พย์สินทางปั ญญาและลิ ขสิ ทธิ์ โดยดูแลมิ ให้มีการล่วงละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญา
กระทาการ หรื อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย บริ ษทั จึ งได้จดั ทาและประกาศใช้ “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
หรื อลิขสิ ทธิ์ ” เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อทั้งหมดทราบและถือ
ปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
12. นโยบายการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Policy)
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางและ
กฎเกณฑ์มาตรฐานในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งเพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะ
ที่มีความเสี่ ยงที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย โดยได้ประกาศให้พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ตลอดจน
บุคคลที่มีหน้าที่หรื อมีความเกี่ยวข้องในการทางานให้กบั บริ ษทั รับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน พร้อมทั้ง
ได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
13. นโยบายการคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูร้ ายงาน (Whistleblower Policy)
เพื่อให้ผรู ้ ายงานหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานหรื อตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยมีเจตนาที่สุจริ ต
ได้รับการคุม้ ครองและปกป้ องอย่างเป็ นธรรม บริ ษทั ได้กาหนด “นโยบายการคุม้ ครองและบรรเทาความ
เสี ยหายให้กบั ผูร้ ายงาน” ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน “จรรยาบรรณของบริ ษทั ” ซึ่ งได้ประกาศใช้และ
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
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ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิ ดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมี
การเปิ ดเผยตนเองก็จะได้รับการรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบได้ หรื อบรรเทา
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น



ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับข้อร้องเรี ยน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่
จาเป็ น และคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริ ษทั ว่า จะไม่เป็ นเหตุ หรื อถือเป็ นเหตุที่จะเลิกจ้าง
ลงโทษ หรื อดาเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว



ผูท้ ี่ ไ ด้รั บความเดื อดร้ อนเสี ย หายจะได้รั บการบรรเทาความเสี ย หายด้วยกระบวนการที่ มีค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรม

ช่ องทำงกำรติดต่ อของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
องค์กร สามารถติดต่อ เสนอความเห็น ร้องเรี ยน และรายงานการกระทาที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางตามที่ได้
ประกาศไว้ใน “จรรยาบรรณของบริ ษทั ” และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ให้รับข้อร้องเรี ยนข้างต้น จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
 รวบรวมข้อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับ การฝ่ าฝื น การละเว้น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก
จรรยาบรรณนั้น โดยผูท้ ี่ ดูแลข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องต้องเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมด แก่ผดู ้ าเนิ นการรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบข้อร้องเรี ยน
 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลเพื่ อพิ จารณาหาต้นเหตุ ว่ามี การกระทาใดที่ ฝ่าฝื น ละเว้น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรื อไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แก่ผทู ้ ี่มีอานาจสัง่ การในเรื่ องนั้น ๆ ต่อไป
 ในกรณี ที่พบว่ามี ความผิดเกิ ดขึ้ นจริ งจะพิ จารณาดาเนิ นการตามระเบี ยบข้อบังคับการทางานของ
บริ ษทั หรื อตามกฎระเบียบหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น ๆ ต่อไป
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
บริ ษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทัว่ ไปของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัว่ ถึง เท่าเที ยม โปร่ งใส และทันการณ์
รวมทั้งเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้
และปรับแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าวรวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวให้บุคคลากร
ภายในองค์กรได้รับทราบ และเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ดังนี้
1. ข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
3. จรรยาบรรณของบริ ษทั และนโยบายการคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูร้ ายงาน
4. นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นโยบายการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์
นโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
นโยบายการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายสิ่ งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลการเงินของบริ ษทั ข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
อาจส่ งผลกระทบต่อส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ ้น หรื อการตัดสิ นใจลงทุน ซึ่ งอาจส่ งผลต่อราคาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ใด
ของบริ ษทั ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ ในเวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถ้วน ด้วยวิธีที่โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่ยตุ ิธรรม
และสมควร โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั เกิดจากการตัดสิ นใจที่
ยุติธรรมและได้รับข้อมูลอย่างทัว่ ถึงเท่าเที ยมกัน เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผยสารสนเทศและนโยบาย
เรื่ องการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ งได้เผยแพร่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิ น ควบคู่ไปกับรายงาน
การตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี แสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการมี
ความตระหนักอย่างยิ่งถึ งพันธกิ จ และหน้าที่ ความรั บผิดชอบต่ อข้อมูลและรายงานทางการเงิ นที่ ตอ้ งมีความถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนที่จะมีการแพร่ หลายต่อผูล้ งทุน
ช่ องทำงกำรเผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศของบริษทั
นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว บริ ษทั ยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้ง
ในและต่ างประเทศ ตลอดจนถึ งผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หรื อบุ คคลภายนอกที่ มีความสนใจในข้อมูลของบริ ษทั ส าหรั บ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ได้รับมอบหมายให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั คือ ประธานคณะผูบ้ ริ หารและกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน และ Assistant Vice President ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง
ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริ ษทั
โดย ในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั รวมถึง Assistant Vice President ที่ดูแลด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ขอ้ มูลต่อผูเ้ กี่ยวข้อง ในโอกาสต่างๆ ดังนี้
1. การนาเสนอข้อมูลแก่นกั ลงทุน (Roadshow) 20 ครั้ง โดยในปี นี้ Roadshow ส่ วนใหญ่จดั ขึ้นในรู ปแบบ
ของ Virtual Roadshow ทาให้มีโอกาสได้พบนักลงทุนจานวนมากขึ้นต่อการประชุมในแต่ละครั้ง และ
พบนักลงทุนหลากหลายกลุ่มมากขึ้น
2. จัดการประชุมแถลงผลการดาเนินงานแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 8 ครั้ง
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3. จัดกิ จกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบการดาเนิ นงานของบริ ษทั (Company Visits
และ Conference Call) 230 ครั้ง
4. เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้บริ ษทั ดาเนิ นนโยบาย Social Distancing
อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้การจัดโครงการพบผูบ้ ริ หาร และเยี่ยมชม
กิจการ ให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (Site Visits) ลดลงเหลือเพียง 1 ครั้ง
บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับบริ ษทั ผลการดาเนิ นงาน งบการเงิ น และสารสนเทศที่ บริ ษทั แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯโดยผูส้ นใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th และ เว็บไซต์
ของบริ ษทั ที่ www.bangkokhospital.com กรณี ที่ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามสามารถ
ติ ดต่ อมายัง Assistant Vice President ที่ ดูแลด้านนักลงทุ นสัมพันธ์โทร. 0-2755-1793 Fax: 0-2755-1959 E-mail:
investor@bangkokhospital.com หรื อผ่านเว็บไซต์ www.bangkokhospital.com
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีมติ แต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย จานวน 5 ชุ ด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อช่วยทาหน้าที่ดา้ นการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล
กิจการ และกลัน่ กรองงาน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ รวมทั้งได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการชุ ด
ย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุ ด
ย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยวิธีการประเมินตนเองเป็ น
ประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้นต่อไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
และมีวาระในการดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายชวลิต เศรษฐเมธี กลุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอานาจอย่างเต็มที่ จากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทางานของตน ซึ่ งรวมถึ งการ
ติ ดตามการปฏิ บัติ งานอย่างเป็ นระบบและด าเนิ นการให้ม นั่ ใจว่ าบริ ษ ัทมี ระบบการควบคุ มภายในอย่างรั ดกุ ม มี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมีการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนดในการเปิ ดเผยข้อมูล และมีมาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรื่ องการเงินอย่างครบถ้วน โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ที่มีความรอบรู ้และความสามารถ
ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของงบการเงินของบริ ษทั ได้ มีจานวน 1 ท่าน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธี กลุ
ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผูต้ รวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตลอดทั้งปี โดยบริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั จากภายนอกที่ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสมเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของกิ จการ ซึ่ งบริ ษทั เชื่ อว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบตั ิ
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หน้าที่ดงั กล่าว จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความเป็ นอิสระและมีความคล่องตัวในการรายงานข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้นอย่าง
เที่ ยงธรรมและมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิ จกรรมของการตรวจสอบภายในต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ ยวข้องกับงบการเงิ นและการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ น
ของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ที่ดูแลด้านบัญชี
ของบริ ษทั ต่างเข้าร่ วมการประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินกับฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุ มแยกกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมในการประชุ มแต่ประการใด เพื่อ
สอบถามประเด็นความเสี่ ยงที่สาคัญที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินหรื อฐานะการเงินของกิจการซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจ
พบ หรื อข้อจากัดที่ เกิ ดขึ้ นจากการตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงมีการประชุ มประจาปี
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชี สามารถปฏิบตั ิ งานอย่างอิสระจากฝ่ ายบริ หาร
และไม่มีขอ้ จากัดในการตรวจสอบบัญชี
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องเป็ นกรรมการอิสระที่ ได้รั บการแต่ งตั้งจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระของบริ ษทั มี คุณสมบัติตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ ว น
ราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั (บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน หมายถึง
บริ ษทั ย่อยที่มีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ

ผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี

อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่

ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ ม
หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้

ถือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. นอกเหนื อจากคุณสมบัติของกรรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันกับ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิ สระยังจะต้องไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

ทั้งนี้ กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นการของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)
นอกเหนือจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2) ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
3) ต้องไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ฯ ซึ่ งอยู่ในธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อื่นเกินกว่า 5 บริ ษทั เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งทาได้ไม่เต็มที่
รายการต่อไปนี้ ไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่ เป็ นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ
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1. รายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ กรรมการตรวจสอบที่ กระทากับบริ ษ ัท
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั เกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายสิ นค้าหรื อ
บริ การตามเงื่อนไขดังนี้
1) การได้มาหรื อจาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ และเป็ น
เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไปที่กาหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชดั เจน และเป็ นที่เปิ ดเผย
2) ราคาสิ นค้าหรื อค่าบริ การเป็ นราคาที่เทียบเคียงได้กบั ราคาสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ให้ลกู ค้ารายอื่น
2. การทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งได้ดาเนินการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. รายการอื่นใดที่ ได้ดาเนิ นการตามกฎ ระเบี ยบ ข้อกาหนด หรื อประกาศที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดแล้ว
ตามหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อช่ วยคณะกรรมการปฏิ บตั ิ หน้าที่ กากับดูแลเกี่ ย วกับความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิ น ประสิ ทธิ ภ าพระบบการควบคุ มภายใน และการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่ อให้ค ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิ บัติงานได้ตามหน้า ที่ ที่ค ณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
2. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนเป็ นที่ เชื่ อถือได้ โดยการประสานงานกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่
รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมาย และหน่วยงาน
ราชการกาหนด
3. พิ จ ารณาคัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี และเสนอค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี ของบริ ษัท ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ รวมถึงเสนอถอดถอนผูส้ อบบัญชี ในกรณี
ที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
4. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ ยวกับรายการในงบการเงิ นที่ ไม่เหมาะสมหรื อ
ประเด็นอื่น ๆ โดยต้องทาให้ผแู ้ จ้งเบาะแสมัน่ ใจได้วา่ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการ
ดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสอบทานร่ วมกับผูต้ รวจสอบอิสระภายนอกและ
ผูต้ รวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิ จารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
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6. สอบทานหลักฐานการไต่ ส วนภายในเมื่ อมี ข ้อสงสัยหรื อสันนิ ษ ฐานว่า อาจมี การทุ จริ ต หรื อ มี สิ่ ง
ผิดปกติ หรื อความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาต่อไป
7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอ้ สงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้อกาหนดใดๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
8. ว่าจ้างหรื อนาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตั ิตามระเบียบ
ของบริ ษทั ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
9. ในกรณี ที่บริ ษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบตั ิ หน้าที่
ของผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งหัวหน้าหน่ วยตรวจสอบภายใน แต่ในกรณี ที่บริ ษทั ใช้บริ การหน่ วยงานภายนอก
เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง
และกาหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
10. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ ยงที่ เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
เสนอแนะแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท อย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
11. สอบทานการรายงานการบริ หารความเสี่ ยง และติ ดตามความเสี่ ยงที่ สาคัญ และนาเสนอรายงาน
ความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณา
12. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทารายการระหว่างบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
14. สอบทานให้ก ฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจ าทุ ก ปี โดยกฎบัต รดัง กล่ า วควรมี
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับขอบเขตของการดาเนิ นงานของคณะกรรมการอย่างน้อยตามที่ กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีขอ้ กาหนดที่ รองรับการทาหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่ น
การจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความเห็นในเรื่ องที่ ตอ้ งใช้ค วามชานาญเฉพาะด้าน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เป็ นต้น ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนเนื้ อความในกฎบัตรดังกล่าวให้
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เหมาะสมกับระเบี ยบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ให้ค ณะกรรมการเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
15. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
เป็ นกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้งในกรณี ที่
เป็ นการแต่ งตั้งทดแทนตามวาระหรื อ กรณี การแต่ งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึ งทาหน้าที่ ในการสรรหากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ตลอดจนมีหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ อย่างเหมาะสม
รำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชวลิต เศรษฐเมธี กลุ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. กาหนดคุ ณ สมบัติ ที่เ หมาะสมของกรรมการบริ ษ ทั วิ ธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการบริ ษทั รวมทั้งดาเนิ นการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับการเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งต่อไป
2. พิ จารณารู ปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ า ยค่ า ตอบแทน และกาหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษ ัท
กรรมการชุ ดย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา โดย
รู ป แบบ หลักเกณฑ์ และอัต ราค่ าตอบแทนเหล่ านั้น ต้องมี ค วามชัดเจน โปร่ งใส เป็ นธรรม และ
สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่
มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
3. กาหนดคุ ณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาตาแหน่ งประธานคณะ
ผูบ้ ริ หารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รวมทั้งดาเนิ นการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเ หมาะสม
สาหรับการเข้าดารงตาแหน่งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
4. พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรู ปแบบและหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความ
ชัดเจน โปร่ งใส เป็ นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิหน้าที่
5. จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 143

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
6. ประเมิ นการผลปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ข องกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และพิ จารณากาหนดค่ า ตอบแทน
ประจาปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
7. จัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร (Succession Planning) สาหรับตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัต รของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนเป็ นประจาทุ กปี ในกรณี ที่
คณะกรรมการเห็ นว่ามี ความจาเป็ นต้องปรั บเปลี่ ยนเนื้ อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เ หมาะสมกับ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปให้ ค ณะกรรมการสรรหาฯเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริหำร
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษัท เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ เป้ าหมายและแผนงานประจ าปี ที่ ไ ด้ว างไว้
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จานวน 5 ท่าน เพื่อทา
หน้า ที่ กากับดู แ ลการปฏิ บ ัติ งานของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในเครื อให้เ ป็ นไปตามแผนงานต่ า งๆ ที่ วางไว้ รวมถึ ง
กลัน่ กรองงานจากฝ่ ายบริ หารก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมีอานาจอนุมตั ิการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
งานในธุ ร กิ จปรกติ หรื อ งานที่ ส นับสนุ น ธุ ร กิ จปรกติ ข องบริ ษ ทั ในระดับวงเงิ นหนึ่ ง ทั้งนี้ อานาจอนุ มตั ิ ข อง
คณะกรรมการบริ หารจะไม่สามารถใช้กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และไม่รวมถึงการดาเนิ นการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และ
รายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่ สาคัญของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ รวมถึงอานาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง
เรื่ องอื่นๆ ที่ขอ้ บังคับบริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งขออนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร จำนวน 5 ท่ ำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
กรรมการบริ หาร
3. นางนฤมล น้อยอ่า
กรรมการบริ หาร
4. นายธงชัย จิรอลงกรณ์
กรรมการบริ หาร
5. นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุ รกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
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2. ทบทวนแผนธุ ร กิ จ แผนงบประมาณ รายจ่ า ยประจาปี แผนการลงทุ น และแผนงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้และนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. กากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนงานต่ าง ๆ ที่ วางไว้ รวมทั้งให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั
4. พิจารณารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบทุกไตรมาส
5. อนุ มตั ิ รายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ตามขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
6. อนุ ม ัติ ห รื อทบทวนวงเงิ น ให้ กู้ ยื ม แก่ บ ริ ษัท ย่ อ ยตามขอบเขตอ านาจที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
7. กากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบปฏิบตั ิการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ ยงที่
เหมาะสมรัดกุม และเป็ นไปตามข้อเสนอและท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กลัน่ กรองและทบทวนรู ป แบบโครงสร้ า งองค์กร และขอบเขตอานาจ หน้า ที่ ความรั บผิ ด ชอบ
ระดับบน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ผู ้บ ริ หาร (Succession Planning) ส าหรั บ ต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหรื อเที ยบเท่า จนถึงตาแหน่ งระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส
หรื อเทียบเท่า
10. ให้ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย หรื อ ปลดผูบ้ ริ ห ารในต าแหน่ ง ระดับ รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ อ าวุ โ สหรื อ เที ย บเท่ า ลงมา โดยกรณี เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารในต าแหน่ ง รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ ให้รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณากาหนดรายชื่ อกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อย เพื่อเป็ นแนวทางในการนารายชื่ อดังกล่าวผ่านขั้นตอนอนุ มตั ิตามกฎหมาย
หรื อตามกฏระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริ ษทั ต่อไป
11. กลัน่ กรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจาปี ของ
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย (ทั้งนี้ ไม่ ร วมต าแหน่ งประธานคณะผูบ้ ริ หารและกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
12. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อปรับปรุ งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกปี ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารเห็นว่ามี
ความจาเป็ นต้องปรับเปลี่ ยนเนื้ อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
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สถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป ให้ค ณะกรรมการบริ หารเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
14. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กบั บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และไม่รวมถึง
การดาเนิ นการเกี่ ย วกับ รายการเกี่ ยวโยง และรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ทั จด
ทะเบี ยน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อประกาศอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และบริ ษทั จะต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่ องนั้น ๆ นอกจากนี้ อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ที่
ข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งขออนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เพื่อให้ผลการดาเนิ นงานขององค์กรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งสมาชิ กของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยต้องมีสมาชิ กที่ เป็ นกรรมการบริ ษทั จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน และมี
วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อทาหน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
โดยรวมของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั พร้ อมทั้งทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ย ง
โดยรวมถึงความมีประสิ ทธิ ผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. นายชวลิต
เศรษฐเมธี กลุ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นางนฤมล
น้อยอ่า
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายศรี ภพ
สารสาส
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมถึง
ความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ที่ สาคัญ เช่ น ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการลงทุน และความ
เสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของกิ จการ เป็ นต้น เพื่อนาเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความ
เสี่ ยงให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง โดยสามารถประเมิน ติ ดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
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3. ดูแลและติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ ยงและเพดานความเสี่ ยงที่บริ ษทั จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยง โดยรวมถึงความมีประสิ ทธิ ผล
ของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนินงาน และสถานะความ
เสี่ ย งของบริ ษ ัท และการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ รวมถึ ง สิ่ ง ที่ ต ้อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
8. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
เพื่ อสนับสนุ นการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกาหนดหลักเกณฑ์แ ละแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิ ที่ดีในกิ จการด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี อันจะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็ จที่ยงั่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั
จานวน 3 ท่าน โดยประธานเป็ นกรรมการอิสระ และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทาหน้าที่ พิจารณา
กาหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกาหนดเป็ นระเบี ยบ
ปฏิ บตั ิ ขององค์กร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
เป็ นประจาทุกปี
รำยชื่อคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นายศรี ภพ สารสาส
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. พิจารณากาหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุ รกิ จตามระบบการกากับดูแลกิ จการที่ ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ เพื่อกาหนดเป็ น
ระเบี ยบปฏิ บตั ิ ขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ขององค์กรที่ ได้มาตรฐานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน
2.

กากับดูแลให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ
เพื่อพัฒนาและยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าของกิจการ
อย่างยัง่ ยืน
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3.

สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็น
ว่ามีความจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

4.

ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริ ษทั
ทุกปี หากบริ ษทั ยังไม่ได้นาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ในเรื่ องใดไปปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับ
ธุ รกิ จ ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบด้วย

5.

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

9.3 กำรสรรหำและแต่ งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรสู งสุ ด
กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยสมาชิ ก จานวน 3 ท่าน ในจานวนนี้ เป็ น
กรรมการอิสระ จานวน 2 ท่าน โดยมีประธานฯ เป็ นกรรมการอิสระมีหน้าที่ ในการสรรหากรรมการเพื่อทดแทน
กรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ หรื อเสนอรายชื่ อเพื่อแต่งตั้งใหม่ โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูท้ ี่มีความ
เหมาะสมตามคุ ณ สมบัติ แ ละหลักเกณฑ์ที่ค ณะกรรมการสรรหาฯ ได้กาหนดไว้ และนาเสนอชื่ อดังกล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณี ที่เป็ นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตาแหน่ง
กรรมการเดิ มที่ ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการเดิ มที่ ว่า งลง
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ ยงั เหลื ออยู่ หรื อกรณี ที่เป็ นการเสนอ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่ อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและเสนอชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
และเนื่ องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็ นจานวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิ สระของบริ ษทั จะใช้วิธี
เดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต่บริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับผูท้ ี่จะดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งตรงตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริ ษทั ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากลัน่ กรองผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อ
เป็ นกรรมการโดยพิจารณาจาก
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมหลำกหลำยในฐำนะกรรมกำร
1. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประวัติการทางานที่ โปร่ งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งจะพิจารณาความรู ้
ความช านาญเฉพาะด้า นที่ จ าเป็ นต้อ งมี ใ นคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการ
สามารถกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายได้อย่างเหมาะสม
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2. มีประสบการณ์ในฐานะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสาเร็ จ
3. ความหลากหลายในด้านพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ
คุณสมบัตสิ ่ วนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เป็ นผูท้ ี่มีการตัดสิ นใจด้วยข้อมูลอย่างมืออาชีพและมีเหตุผล
3. มีวฒ
ุ ิภาวะ มีความเป็ นผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกลและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็ นอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริ ษทั ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริ ษทั
5. เป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณ สมบัติ ต ามกฎบัต รคณะกรรมการบริ ษ ทั และเป็ นผูท้ ี่ คุ ณ สมบัติ ต ามข้อกาหนดของ
หน่วยงานที่กากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรื อแต่งตั้งใหม่ จะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
นอกจากนี้ การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการบริ ษทั จะเป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ที่กาหนดไว้ดงั นี้คือ
1) คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ประเทศ
2) กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดงั นี้
 บรรลุนิติภาวะ
 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
 ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้โดยทุจริ ต
 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐในฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยง
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4) นอกจากกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
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 ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนหุ น้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
 ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่เมื่อใบลาออกถึ ง
บริ ษทั
6) ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดื อน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนนั้นให้
อยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติ ของกรรมการข้างต้น
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
7) ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่
กระทาการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่ งที่ ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุ มให้กระทาภายในหนึ่ งเดื อน นับแต่วนั ที่ จานวนกรรม
การว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน
ทั้งนี้ ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ ผ่านมานั้น บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นราย
ย่อยเสนอ ชื่ อบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อที่ บริ ษทั จะได้พิจารณารายชื่ อ
บุคคลเหล่านั้นเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่ อ
บุคคลเพื่อเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดวิธีการลงคะแนน
เสี ยงของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ นไปตามหลัก
กากับดูแลกิจการที่ดี
กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสู ง
กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เริ่ มจากการคัดเลือกผูท้ ี่เป็ นคนเก่งและคนดี มีความสามารถและ
ทัศนคติที่เหมาะสมกับองค์กร โดยบริ ษทั มุ่งเน้นคนรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพ มีความรู ้ความสามารถ และทาการพัฒนา
สร้างความพร้อมเพื่อให้มีโอกาสเติบโตและสามารถก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อไป โดยผ่านขั้นตอนการ
ประเมินผลของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สาคัญและหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะความ
รอบรู ้ในงานทุกด้านภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการทดแทนตาแหน่ งงานที่สาคัญกรณี ที่ตาแหน่ ง
งานสาคัญดังกล่าวว่างลง
ทั้ง นี้ กรณี ที่ เ ป็ นต าแหน่ ง งานของผู ้บ ริ หารระดับ สู ง สุ ด ในองค์ ก ร (กรรมการผู ้อ านวยการใหญ่ )
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการ
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กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผูท้ ี่ มีความเหมาะสมและนาความเห็ นดังกล่าว
เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณาแต่ งตั้งต่ อไป โดยนอกจากคุ ณสมบัติดา้ นความรู ้ ค วามสามารถ ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผูบ้ ริ หารระดับสู งภายในองค์กรหรื ออาจสามารถว่าจ้างที่ปรึ กษาจาก
ภายนอกในการสรรหาผูท้ ี่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริ ษทั ต้องการแล้ว ผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ จะต้อ งเป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ด้วย ดังนั้น ผูท้ ี่ ค ณะกรรมการสรรหาฯ เห็ นว่า มี คุ ณ สมบัติ แ ละความรู ้
ความสามารถเหมาะสมที่ จะเสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่น้ นั จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ก่อน
ส าหรั บ แผนสื บทอดการด ารงต าแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง นั้น คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา
ตลอดจนคุณสมบัติของผูท้ ี่มีความเหมาะสม
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่ อย
กำรรักษำสิ ทธิในฐำนะผู้ถือหุ้น
ในการก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ย่ อ ยและบริ ษัท ร่ ว มนั้น บริ ษ ัท ในฐานะผู ้ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุ น้ อื่น ๆ เช่น สิ ทธิ ในการเข้าประชุม สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายที่
จะทาการแต่งตั้งผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ผูแ้ ทนของบริ ษทั มีหน้าที่ในการออกเสี ยงในที่
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นในวาระที่ มีค วามส าคัญ เช่ น การลดทุ น การเพิ่ มทุ น การอนุ มตั ิ งบดุ ล การให้ค วามเห็ น ชอบ
โครงสร้างการบริ หารงาน เป็ นต้น โดยผูแ้ ทนของบริ ษทั จะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร (แล้วแต่กรณี ) ได้ให้แนวทางไว้ หรื ออาจต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนในกรณี ที่เป็ นมติสาคัญ
กำรส่ งตัวแทนเข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั ย่ อย
บริ ษ ัท ส่ ง ผูแ้ ทนของบริ ษ ัท เข้า ไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่ อ ย โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ม อบให้
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิ จารณากาหนดรายชื่ อบุ คคลที่ มีคุณวุฒิหรื อมี คุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับกิ จการนั้น
พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนในการทาหน้าที่อย่างสุ จริ ตเพื่อปกป้ อง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันบริ ษทั ได้วางแนวนโยบายในการออกเสี ยงในฐานะกรรมการในบริ ษทั ย่อย
ในมติที่สาคัญต่าง ๆ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมตั ิงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริ หารงาน
หรื อ การเข้าทารายการต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น จะต้องเป็ นไปตามแนวทางที่บริ ษทั ได้
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) รวมถึงจะต้องเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
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กำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลบริษทั ย่ อย
สาหรั บกลไกในการกากับดูแลเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทา
รายการที่สาคัญให้ครบถ้วนนั้น บริ ษทั กาหนดระเบี ยบให้บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้บริ ษทั
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและรัดกุม เมื่อมีการทารายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรั พ ย์ หรื อการทารายการส าคัญอื่ นใดของบริ ษ ทั ดังกล่ า ว ต้องด าเนิ นการตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั ตลอดจนดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และรายงานสารสนเทศสาคัญต่างๆ ตามข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล รวมถึง
การกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
นอกจากนี้ เมื่อบริ ษทั ย่อยมีการเข้าร่ วมลงทุ นในกิ จการอื่นในระดับที่ มีนยั สาคัญต่ อบริ ษทั บุคคลผูเ้ ป็ น
ตัวแทนจากบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริ ษทั ย่อยมีการจัดทาสัญญาหรื อข้อตกลง เพื่อความชัดเจน
เกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการ
กำรกำหนดนโยบำยด้ ำนบัญชีและกำรเงินกลำงของกลุ่ม
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยทั้งหมดของกลุ่มใช้นโยบายด้านบัญชี และการเงิ นกลาง ทั้งนี้ เพื่อ
ดู แลให้บริ ษ ทั ย่อยแต่ ละแห่ งมี นโยบายทางบัญชี มี การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชี การเงิ นอย่า งถู กต้อง
ครบถ้วน ทันเวลาและเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับดูแลและกฎหมายเกี่ยวข้อง
9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ น โยบายเรื่ องการดู แ ลการใช้ข ้อ มู ล ภายในและนโยบายการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ โดยกาหนดให้มีการดาเนิ นการต่างๆ เพื่อเปิ ดเผยและป้ องกันการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้วางแนวปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. จัดทาจรรยาบรรณของบริ ษทั รวมถึ งจรรยาบรรณของพนักงานที่ ครอบคลุมเรื่ องความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ การเปิ ดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในหรื อการใช้ประโยชน์หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น รวมถึงนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่าด้วยสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ การเก็บรักษา
ความลับของผูร้ ับบริ การ โดยมี การสื่ อสารเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวแก่ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ทราบและถือ
ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
2. กาหนดระยะเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และห้ามให้ข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของ
บริ ษทั หรื อข่ าวอื่ นใดที่ อาจมี ผลกระทบต่ อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั และยังไม่ได้มีการเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
(Quiet Period) ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาปี โดยกาหนดไว้ในนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริ ษทั นโยบายเรื่ องการดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในและนโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์
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3. ทาการเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารมี
หน้าที่ จดั ทาและรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 3 วันทาการหลังจากที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไปยัง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรื อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็ นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
4. การรายงานการมีส่วนได้เสี ย บริ ษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ย
ของตนเองและบุ คคลที่ มีค วามเกี่ ย วข้องส่ งให้เ ลขานุ การบริ ษ ทั และให้มีการจัดทารายงานดังกล่า วเมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่ งเลขานุ การบริ ษ ัทมี หน้าที่ จดั เก็บข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นแจ้งไปยัง
ประธานกรรมการ และแจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535และที่ ไ ด้มีการแก้ไ ข ซึ่ งข้อมูลดังกล่ า ว บริ ษ ทั จะนาไปใช้ในการ
ควบคุมดูแลการทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั กับกรรมการ หรื อ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ ผูเ้ กี่ ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
5. บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการดาเนิ นการ และบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ซึ่ งเป็ นไปตามระเบี ยบข้อบังคับการทางานและนโยบายเรื่ องการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในที่ ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
9.6 ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ได้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ยกเว้นบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง
ที่สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า) โดยกรณี ผสู ้ อบบัญชี ในสังกัด บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด รายใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ครบ 5 ปี บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด จะให้ผสู ้ อบบัญชีรายใหม่ในสังกัดมาทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั แทน
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จ่ายค่าบริ การแก่ผสู ้ อบบัญชี โดยแยกเป็ น
1. ค่ ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
เป็ นเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้
ค่าสอบทานงบไตรมาส ค่าตรวจสอบบัญชี
ทั้งหมด 3 ไตรมาส
ประจาปี
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
994,650
1,332,850
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ 58 บริ ษทั
7,557,459
18,572,176
รวมค่าสอบบัญชีท้ งั หมด
8,552,109
19,905,026
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 บริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง มี ที่ต้ งั อยู่ที่สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่า ได้แก่ N Health Myanmar Co., Ltd.
และ Samitivej International Co., Ltd. ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่สานักงาน วิน
ทิน ซึ่ งมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็ นจานวนเงิน 311,860 บาท (เทียบเท่า)
2. ค่ ำบริกำรอืน่
ในปี 2563 บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด มีการให้บริ การอื่น ได้แก่ การให้คาปรึ กษาและฝึ กอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เป็ นจานวนเงิน 850,000 บาท
9.7 กำรปฏิบัตติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั รั บทราบหลักปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนของ
ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่ ในฐานะผูน้ า
(governing body) ในการสร้ างคุ ณค่ าให้แก่ กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยได้พิจารณาและทบทวนการนาแนวปฏิ บัติตาม
หลักการฯดังกล่ าวไปปรั บใช้ตามความเหมาะสมในการกากับดูแลองค์กรให้มีผลประกอบการที่ ดี ในระยะยาว
น่ าเชื่ อถื อส าหรั บผูถ้ ื อหุ ้นและสาธารณชน เพื่ อประโยชน์ในการเติ บโตอย่างยัง่ ยื น ทั้งนี้ มี แนวปฏิ บัติ บางข้อที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับบริ บทของบริ ษทั จึงยังมิได้นาไปปรับใช้ โดยได้บนั ทึ ก
เหตุผลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมติ คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณามาตรการทดแทนที่
เหมาะสมเพื่อนามาใช้ปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการสาหรับประเด็นดังกล่าวแล้ว
9.8 กำรดำเนินกำรในกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้
อนุ มตั ิ นโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้สื่อสารให้บุคลากรภายในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมได้รับทราบและถือปฏิบตั ิ พร้อมทั้งเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามแนวนโยบายดังกล่าวในด้านต่ างๆ เพื่ อป้ องกันและร่ วมต่ อต้าน
ปัญหาทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ได้วางแนวปฏิ บตั ิ โดยจัดให้มีการประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในการดาเนิ นงาน และมี การ
จัดลาดับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการกาหนดแนวปฏิ บตั ิ เพื่อควบคุม และป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น โดยกาหนดหลักการและ
ระเบียบด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การอนุมตั ิวงเงิ น การบริ จาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ
การเลี้ยงรับรองหรื อให้ของขวัญ รวมทั้งให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การ
บัญชี การเก็บบันทึ กข้อมูล รวมถึ งกระบวนการอื่ นภายในที่ เกี่ ยวข้องกับด้านบัญชี การเงิ น เพื่ อให้
มัน่ ใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมตั ิและเพื่อการดาเนินธุ รกิ จที่
โปร่ งใส เป็ นต้น
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3. บริ ษทั ได้สื่อสารนโยบายการป้ องกันและต่ อต้านการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน่ ไปยังหน่ วยงานต่างๆ ภายใน
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท
และเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบและนามาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบตั ิ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษทั มีการกากับดูแลกิจการที่
ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้
5. บริ ษทั ได้กาหนดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อพบเห็นการกระทาที่ผิด
กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และจัดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูร้ ายงาน หรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการ
รายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)
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10 ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม
รายละเอียดตาม รายงานความยัง่ ยืนของกิจการ
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11 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
กำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายใน เพราะถือเป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญยิ่งในการป้ องกันความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และช่วยลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้ น และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้การบริ หารงานของ
บริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายให้มีระบบการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ
เช่ น ด้า นการจัด ซื้ อ การอนุ มตั ิ จัด ซื้ อ จัด จ้า ง การอนุ มตั ิ จ่า ยเงิ น ความเชื่ อถื อได้ข องรายงานทางการเงิ น การ
ดาเนิ นการของฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล การซื้ อขายเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ตอ้ งมีการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้การบริ หารงานทุก
ด้านเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ทั้งนี้ บริ ษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จากภายนอกให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั โดยบริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่
จากัด ได้มอบหมายให้ นางศศิวิมล สุ กใส เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด และ นางศศิวิมล
สุ กใส แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจาก เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทางานด้านการ
กากับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเป็ นอิสระ มีความพร้อมของจานวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมใน
การเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั และสามารถทาหน้าที่ ตรวจสอบการทางานในแต่ละส่ วน
งานของบริ ษทั ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ กาหนดโดยคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัตแิ ละประสบกำรณ์ ของผู้ปฏิบัตกิ ำรในฐำนะหัวหน้ ำทีมงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
นางศศิวิมล สุ กใส ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด
ประวัตกิ ำรศึกษำ
 จบปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 จบปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ำรทำงำน
 พ.ศ. 2531 – 2534 ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชีสานักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
 พ.ศ. 2534 - 2539 กรรมการ บริ ษทั วี เอส พี คอนซัลแทนส์ จากัด (บริ ษทั ให้บริ การสอบบัญชี)
 พ.ศ. 2539- 2545 กรรมการ บริ ษทั ซี เอ เอส จากัด (บริ ษทั ให้บริ การสอบบัญชี)
 พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ บริ ษทั ธนเอก แอดไวซ์เซอรี่ จากัด (บริ ษทั ให้บริ การสอบบัญชี )
 พ.ศ. 2549 จนถึงปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด
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คุณสมบัตอิ นื่
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทริ นเ์ อเซี ย
บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด ในฐานะผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นมีความเป็ นอิสระ ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทางาน
ต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจาปี ที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแผนการตรวจสอบเป็ นไปตาม
ทิศทางกลยุทธ์ของบริ ษทั และความเสี่ ยงที่สาคัญที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในดังกล่าว เพื่อช่วยให้ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรปฏิบตั ิงานตามความ
รั บผิดชอบอย่างโปร่ งใส มี การบริ หารจัด การความเสี่ ยงที่ ดีแ ละมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถควบคุ มดูแ ลการ
บริ หารงานของบริ ษทั ย่อยให้มีความเหมาะสมตามกรอบการดาเนิ นงานที่วางไว้ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะรวบรวม
ข้อมูลในการทางานของส่ วนต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์ ประเมินผล พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน โดยสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารรับทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบตั ิงานที่
ผ่านมาของผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามเป้ าหมายและหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
และเอื้อประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ดีพอควร
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม
ทั้งคณะ จานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน
2 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 6 ท่าน ซึ่ งในจานวนนี้ เป็ นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายใน ตามการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ปได้ว่าจากแบบประเมินที่ ใช้ในการบริ หารงานและควบคุมภายในด้าน
ต่างๆ 5 ส่ วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) การ
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อ มู ล (Information &
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปั จจุบนั ของกิจการ การดาเนินงานโดยรวม มีความโปร่ งใสและมี
การกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้
ทั้ง นี้ ในปี 2563 บริ ษ ัท ไม่ พ บข้อ บกพร่ อ งที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เ กี่ ย วกับ รายการที่ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปรกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั
ในเครื อ
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กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกลไกสาคัญและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานที่ จะ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรที่ ต้ งั ไว้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ทั้ง ในด้า นผลก าไร การปฏิ บัติ ง าน และความเชื่ อ ถื อ จากผูล้ งทุ น และผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย อื่ น ๆ ต่ อ องค์ก ร
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและ
แนวทางการบริ หารความเสี่ ย งโดยรวมของบริ ษัท ตลอดจนดู แ ลติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามนโยบายและ
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั โดยการนาเสนอจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้อนุมตั ินโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงและประกาศใช้ภายในบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อทั้งหมด โดยกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยงที่มีในการปฏิบตั ิงานใน
หน่ วยงานของตนและองค์กรโดยให้ค วามส าคัญในการบริ หารความเสี่ ย งด้า นต่ า งๆ ในระดับที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสม ทั้งนี้ ได้ระบุ ถึงการจัด การต่ อความเสี่ ย งสาคัญที่ มีผ ลกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ทั้งหมดไว้ดงั นี้
 ระบุความเสี่ ยงอย่างทันเวลา
 วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับโอกาสของการเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์
 บริ หารจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้โดยคานึ งถึ ง
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องและผลกระทบที่ ได้รับจากการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
 ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงขององค์กรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ความเสี่ ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุ รกิจและกลยุทธ์ขององค์กรซึ่ งอยู่ในระดับสู งและสูงมาก ต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
ต่ อ มา คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้อ นุ มตั ิ และประกาศใช้ นโยบายการบริ หารจัด การความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งเพื่อป้ องกันปั ญหาที่ อาจเกิดขึ้ นจากการใช้งานในลักษณะที่ มีความเสี่ ยงที่ ทาให้
เกิ ดความเสี ยหาย ตลอดจนกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเครื อข่ายสื่ อสาร เพื่อให้การดาเนิ นการด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เป็ นไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ได้จดั ตั้ง
1) Information Security Management Committee ซึ่ งมีบทบาทและหน้าที่หลักดังนี้
 กาหนดและอนุมตั ิเกณฑ์สาหรับระดับความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
 พิจารณาผลการประเมินความเสี่ ยงและแผนการแก้ไขความเสี่ ยงที่สาคัญขององค์กร
 พิจารณาลงโทษผูท
้ ี่ละเมิดนโยบายการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็ นในการดาเนินงาน
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2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาทและหน้าที่หลักดังนี้
 ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความมัน
่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Incident Response)
 ให้คาแนะนาและแก้ไขภัยคุกคามความมัน
่ คงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Advisor)
 ติ ด ตามและเผยแพร่ ข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ความมั่น คงปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องในบริ ษทั
 ศึกษา ปรับปรุ งเครื่ องมือและแนวทางปฏิบตั ิให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอเพื่อเพิ่มความมัน่ คงปลอดภัย
ให้กบั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management
Steering Committee) ซึ่ งประกอบด้ว ยผูบ้ ริ หารระดับสู งจากสายงานต่ างๆ ของบริ ษ ทั เพื่ อวางแผนจัด การและ
ควบคุมความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบูรณาการการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับ
การตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องไปในทิ ศทางเดียวกับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงระดับองค์ กร
1. กาหนดและรวบรวมรายการความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรครอบคลุมทุกด้านตาม BDMS Risk
Domain โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่ งผลกระทบ
2. ประเมินและจัดลาดับโอกาสของความเสี่ ยง เพื่อนาไปสู่การป้ องกันและแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. กาหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ ยงในองค์กร รวมถึง
การสื่ อสารไปสู่ผปู ้ ฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร
4. กาหนดแนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล และให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. บูรณาการการบริ หารความเสี่ ยงให้เข้ากับงานสาคัญอื่นๆ ขององค์กร
6. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส หรื อตามความเหมาะสม
7. รายงานผลการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะทางานด้านนโยบายและแผน
อย่างน้อยทุกไตรมาส
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12 รำยกำรระหว่ ำงกัน
1 ลักษณะรำยกำร
1.1 รำยกำรทั่วไปรำยกำรระหว่ ำงกันสำหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำยกำรของ บริษทั กรุ งเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ย่ อย
ชื่อผู้เกีย่ วข้ อง/ควำมสั มพันธ์

ลักษณะรำยกำร

1. บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) 1.ค่าบัตรโดยสาร
: BA
เครื่ องบินและบริ การ
ขนส่ งและเคลื่อนย้าย
ความสัมพันธ์:
1. นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ ผูป้ ่ วยทางอากาศ

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61
3,703,928

9,457,500

20,864,792 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน และค่าบริ การขนส่ งทางอากาศ
ให้กบั บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยทางอากาศให้กบั บริ ษทั การบินกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็ นธุรกรรมสนับสนุนการค้าปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ของบริ ษ ัทเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ ใน บมจ.การบินกรุ งเทพ
2. นายประดิษฐ์ ฑีฆกุล นายศรี ภพ
สารสาส นางนฤมล น้อยอ่า และ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
เป็ นกรรมการร่ วมในบริ ษทั
การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

เหตุผลและควำมจำเป็ น

ปี 2561 บริ ษทั จ่ายค่าเดินทางซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายของโครงการ Affiliation Program เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและการพัฒนาธุรกิจของ BDMS
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดัง กล่ า วมี ก ารคิ ด ราคาค่ า โดยสารและค่ า บริ ก ารตามอัต ราตลาด และมี
เงื่อนไขการค้าตามปกติ
2.ค่าบารุ งรักษาและ
บริ หารจัดการ

3,072,000

3,072,000

3,072,000 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาบริ การบารุ งรักษาและบริ หารจัดการเครื่ องเฮลิคอปเตอร์กบั
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในอัตราค่าบริ การที่ระบุตามสัญญา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป
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ลักษณะรำยกำร
3.ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

4.รายได้จากการขาย
สิ นค้า

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61
1,389,500

1,155,227

1,722,250

521,687

เหตุผลและควำมจำเป็ น

4,615,510 บริ ษ ัท ย่อ ยจ่ า ยค่ า โฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้กับ บริ ษ ัท การบิ น กรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน) โดยรายการดังกล่าวมีการกาหนดอัตราค่าบริ การและมีเงื่ อนไขการค้า
เป็ นไปตามปกติทวั่ ไปเช่นเดียวกับที่บริ ษทั ทากับคู่คา้ รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริ การตามอัตราปกติและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
46,660 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้ากับ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอัตราตลาด

5.รายได้ค่าบริ การอื่น

-

50,000

836,620 บริ ษทั มีรายได้ค่าบริ การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นไปตามปกติการค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

6.ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

232,409

1,839,340

655,958 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมีลูกหนี้ จากการขายสิ น ค้าและบริ การ กับ บริ ษัท การบิ น
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทากับคู่สัญญาผูร้ ับบริ การอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

7.รายได้เงินปันผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

1,790,560

1,432,448

5,371,680 บริ ษทั ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย
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2. บริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จากัด
ความสัมพันธ์: มี บริ ษทั ครัวการบิน
กรุ งเทพ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บมจ.การบินกรุ งเทพ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททอง
โอสถ เป็ นกรรมการร่ วม

ลักษณะรำยกำร
1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61
9,066,920

10,097,126

เหตุผลและควำมจำเป็ น

10,130,544 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับรายได้ค่าเช่ าพื้นที่ร้านค้าจากบริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์
จากัด ซึ่งเป็ นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเดียวกับที่ทาสัญญากับผูเ้ ช่าพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิดอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่

668,966

666,060

1,654,104 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ ค่าเช่ าพื้นที่ร้านค้า ตามสัญญาเช่ าพื้นที่ซ่ ึ งมีเงื่อนไข
และอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่ทากับผูเ้ ช่ารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

3.เงินมัดจารับ-ค่าเช่า
พื้นที่

4.ค่าอาหารและบริ การจัด
เลี้ยง

5.เจ้าหนี้ค่าอาหารและ
บริ การจัดเลี้ยง
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836,536

836,536

645,340 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจาค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า จาก บริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จากัด ตาม
เงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่ทากับผูเ้ ช่ารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

158,519,087

217,721,954

11,486,097

18,132,770

216,693,697 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าอาหารสาหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กบั บริ ษทั
บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การอาหาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิ ดราคาค่ าบริ การตามอัตราตลาด และมีเงื่ อ นไขการค้าตามปกติ
ทัว่ ไป
19,000,322 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้คงค้างค่าอาหารกับบริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จากัด ซึ่ง
เป็ นเครดิตเทอมทางการค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61

เหตุผลและควำมจำเป็ น
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

6.รายได้จากการขาย
สิ นค้าและบริ การ

1,297,010

1,625,045

1.ค่าจัดประชุมและ
ความสัมพันธ์: มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ สัมมนานอกสถานที่
หุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เป็ นกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

-

3,939,968

3. บริ ษทั บางกอก แทรเวล คลับ จากัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

4.บริ ษทั บางกอกแอร์ทวั ร์ (1988) จากัด

1.ค่าบัตรโดยสาร
ความสัมพันธ์: มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ เครื่ องบิน
หุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เป็ นกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

4,659,074

21,864,030

5. บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพสมุย จากัด 1.ค่าอาหารและบริ การจัด
ความสั ม พัน ธ์ : มี บริ ษั ท ครั ว การบิ น เลี้ยง
กรุ งเทพ จ ากั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของ
บมจ.การบิ น กรุ งเทพ เป็ นผู้ถื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่ และมี น ายพุ ฒิ พ งศ์ ปราสาททอง
2.เจ้าหนี้ค่าอาหารและ
โอสถ เป็ นกรรมการร่ วม
บริ การจัดเลี้ยง

7,454,259

14,851,704
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1,329,296 บริ ษทั ย่อยมีรายได้ค่าบริ การซักผ้าและขายสิ นค้ากับบริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จากัด
ซึ่งเป็ นเป็ นการคิดค่าบริ การตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปรกติ
4,478,309 บริ ษทั จ่ายค่าบริ การจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ซ่ ึ งรวมค่าเดินทางและที่พกั
โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริ การตามราคาตลาดเทียบเคียงได้กบั ผูใ้ ห้บริ การอื่น

17,752,245 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินให้กับบริ ษทั บางกอกแอร์ ทวั ร์
(1988) จากัด ซึ่ งเป็ นตัวแทนขายตัว๋ โดยสารเครื่ องบินทัว่ ไป เป็ นราคาบัตรโดยสาร
ตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิดราคาตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทวั่ ไป
13,388,763 บริ ษทั ย่อยจ่ายค่าอาหารสาหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กบั บริ ษทั ครัวการ
บินกรุ งเทพสมุย จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การอาหาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นการคิดค่าบริ การตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป

547,144

2,266,889

2,214,223 บริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้คงค้างค่าอาหาร ซึ่งเป็ นเครดิตเทอมทางการค้าทัว่ ไป
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ชื่อผู้เกีย่ วข้ อง/ควำมสั มพันธ์
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มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61

เหตุผลและควำมจำเป็ น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

6. บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาส 1. ค่าโฆษณา
ติ้ง จากัด
ความสั ม พัน ธ์ : มี ผู้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข อง
บริ ษทั เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
/และมี น างนฤมล น้ อ ยอ่ า และนายพุ ฒิ
พงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็ นกรรมการ
2. เจ้าหนี้ค่าโฆษณา
ร่ วม

1,098,975

500,000

4,266,400 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าลงสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กบั บริ ษทั บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นอัตราค่าโฆษณาที่เป็ นราคาตลาด และเงื่อนไข
การค้าเช่นเดียวกับที่ทากับผูป้ ระกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

-

-

3,210,000 บริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้คงค้างค่าโฆษณาซึ่งเป็ นเครดิตเทอมทางการค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

7. บริ ษทั การบินกรุ งเทพบริ การภาคพื้น 1.ต้ น ทุ น บริ การ ground
จากัด
and passenger handling
ความสัมพันธ์: เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และมี
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็ น
กรรมการร่ วม

1,345,504

1. ค่าเช่าอาคารสานักงาน

14,947,591

8. บริ ษทั ดับบลิวทีเอช โฮลดิง้ ส์ จากัด
ความสัมพันธ์: นายอัฐ ทองแตง และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นกรรมการและ
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1,675,690

12,714,719

1,120,713 บริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบริ การ Ground and Passenger Handling ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่ ง
บริ ษ ัท การบิ น กรุ ง เทพบริ ก ารภาคพื้ น จ ากัด เป็ นผูไ้ ด้รั บ สั ม ปทาน Ground and
Handling เพียงรายเดียวที่สนามบินดอนเมือง ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงมีความจาเป็ นต้อง
ใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การรายนี้ตามอัตราค่าบริ การกลางที่บริ ษทั ดังกล่าวกาหนดไว้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
5,021,591 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าเช่ าอาคารสานักงานและค่าบริ การให้กับบริ ษทั ดับบลิวทีเอช
โฮลดิ้ ง ส์ จ ากัด ซึ่ งเป็ นอัต ราที่ เ ป็ นราคาตลาดและเงื่ อ นไขการค้า เช่ น เดี ย วกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ดับบลิวทีเอช
โฮลดิ้งส์ จากัด
2. เงินประกันการเช่า

3. หนี้สินตามสัญญาเช่า

4,018,037

6,204,737

35,743,094

-

เหตุผลและควำมจำเป็ น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิดราคาค่าเช่ าและค่าบริ การตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้า
ตามปกติทวั่ ไป
1,226,700 บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินประกันการเช่าอาคารสานักงานตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า ซึ่ งเป็ น
ปกติทางการค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
- บริ ษทั มีภาระผูกพันหนี้ สินจากสัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์
จากัด ซึ่ งเป็ นอัตราที่เป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

9. บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จากัด
ความสัมพันธ์: นายพุฒิพงศ์ ปราสาท
ทองโอสถ เป็ นกรรมการร่ วม

1. ร า ยได้ จ า ก ก า ร ข า ย
สิ นค้า

1,214,944

-

- บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้ากับ บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ซึ่งเป็ นราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอัตราตลาด

2.ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร

909,286

1,219,775

- บริ ษทั ย่อยจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์วทิ ยุสื่อสารกับบริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จากัด ซึ่งบริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัดเป็ นผูใ้ ห้บริ การสัญญาณวิทยุใน
สนามบิน ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงมีความจาเป็ นต้องใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การรายนี้ตาม
อัตราค่าบริ การกลางที่บริ ษทั ดังกล่าวกาหนดไว้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ชื่อผู้เกีย่ วข้ อง/ควำมสั มพันธ์

ลักษณะรำยกำร

10. บริ ษทั ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
ความสัมพันธ์: มีนายกานต์ ตระกูลฮุน
และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็ น
กรรมการร่ วม

1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่

11. บริ ษทั สมุยแอคคอม จากัด
ความสัมพันธ์: มีนายพุฒิพงศ์ ปราสาท
ทองโอสถ เป็ นกรรมการร่ วม

1.ค่าเช่ายานพาหนะ

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61
1,275,250

1,872,134

เหตุผลและควำมจำเป็ น

1,510,588 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับรายได้ค่าเช่าพื้นที่จากบริ ษทั ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)ซึ่งเป็ นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเดียวกับที่ทาสัญญากับผูเ้ ช่าพื้นที่ราย
อื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิดอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

9,034,667

-

- บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าเช่ายานพาหนะพร้อมบริ การคนขับรถให้ กับ บริ ษทั สมุยแอคคอม
จากัด ซึ่งเป็ นอัตราที่เป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิดราคาค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้า
ตามปกติทวั่ ไป

2.หนี้สินตามสัญญาเช่า

21,438,080

-

- บริ ษทั มีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั สมุยแอคคอม จากัด
ซึ่งเป็ นอัตราที่เป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

12. บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
ความสัมพันธ์: มีนายวีระวงค์ จิตต์
มิตรภาพ เป็ นกรรมการร่ วม

1.ค่าเช่าพื้นที่

38,168,758

50,554,446

52,103,464 บริ ษทั ย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าให้กบั บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเดียวกับที่ทาสัญญากับผูเ้ ช่าพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวคิดอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

2.เงินประกันค่าเช่า
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13,904,958

15,584,557

15,576,974 บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินประกันค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าให้กบั บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับผูเ้ ช่ารายอื่น

หน้าที่ 167

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ชื่อผู้เกีย่ วข้ อง/ควำมสั มพันธ์

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61

เหตุผลและควำมจำเป็ น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

3.หนี้สินตามสัญญาเช่า

10,634,445

-

- บริ ษทั มีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)ซึ่งเป็ นอัตราที่เป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

4.รายได้จากการขาย
สิ นค้า

11,641,063

11,142,289

8,317,456 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้ากับ บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)ซึ่งเป็ นราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอัตราตลาด

5. ลูกหนี้การค้า

3,593,958

4,279,695

2,467,669 บริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้จากการขายสิ นค้ากับ บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริ ษทั ย่อยทากับคู่สัญญา
ผูร้ ับบริ การอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย
สิ นค้า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

1,592,081

396,152

677,567 บริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า ได้แก่ Rebate และค่ากระจายสิ นค้า ให้กบั
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)โดยรายการดังกล่าวมีการกาหนดอัตรา
ค่าบริ การและมีเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามปกติทวั่ ไปเช่นเดียวกับที่บริ ษทั ทากับคู่คา้
รายอื่น
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ชื่อผู้เกีย่ วข้ อง/ควำมสั มพันธ์

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ ำ (บำท) สิ้นสุ ด ณ
31/12/63
31/12/62
31/12/61

เหตุผลและควำมจำเป็ น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริ การตามอัตราปกติและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

13. บริ ษทั โรงพยาบาลเจ้าพระยา จากัด
(มหาชน)
ความสัมพันธ์: มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ เป็ นกรรมการ
ร่ วม

1.รายได้จากการขาย
สิ นค้า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

1,100,860

1,536,569

1,620,172 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้า กับ บริ ษ ัท โรงพยาบาลเจ้า พระยา จ ากัด
(มหาชน)ซึ่งเป็ นราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอัตราตลาด
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1.2 รำยกำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน
2. นโยบำยและแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันในอนำคต
ประเภทรำยกำร
รำยกำรธุรกรรมที่เป็ น
กำรค้ ำปรกติ หรือ
รำยกำรธุรกรรมที่
สนับสนุนกำรค้ ำทั่วไป

แนวโน้ มและนโยบำย
รำยกำรธุรกรรมค้ ำปรกติ
ในกรณี ที่บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีธุรกรรมการให้บริ การรักษาพยาบาล การ
ส่ งต่อคนไข้ บริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิ ดค่าตอบแทนที่ เกิ ดขึ้ น
จากการทาธุ รกรรมการค้าการดาเนิ นงานดังกล่าวระหว่างระหว่างบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคาตลาด โดยมีอตั ราค่าบริ การ และ
มีเงื่อนไขการชาระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่น ๆ เท่าเทียมหรื อเป็ นเงื่อนไข
ในลักษณะเดียวกันหรื อไม่แตกต่างกับที่ บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย พึงกระทา
กั บ ผู ้อื่ น ซึ่ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อบริ ษั ท คู่ สั ญ ญาอื่ น ๆ ทั่ ว ไปภายใต้
สถานการณ์เดียวกัน
รำยกำรธุรกรรมที่สนับสนุนกำรค้ ำทั่วไป
ในกรณี ที่ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ร ายการซื้ อสิ นค้า และบริ การ วัต ถุ ดิ บ และ
เวชภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ การจัด ซื้ อจัด จ้า งที่ เ กี่ ย วข้อ งและเป็ นไปเพื่ อสนับ สนุ น การ
ให้บริ การรักษาพยาบาลระหว่างกัน หรื อระหว่างบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริ ษทั โดยเป็ นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุ รกิจ
ปรกติ ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาค่าสิ นค้า
หรื ออัตราค่าบริ การตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาค่าสิ นค้าหรื อ
ค่าบริ การดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชาระเงินตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทาง
การค้าต่างๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยเข้าทาธุ รกรรมกับ
คู่คา้ รายอื่น ๆ ทัว่ ไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
และสื บเนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และ
ตามหนังสื อเวี ย นของส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั มี
ความคล่องตัว บริ ษทั อาจนารายการเกี่ยวโยงกันที่เป็ นรายการธุ รกรรมทางการ
ค้าปรกติ หรื อรายการสนับสนุ นการค้าที่ มีเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไประหว่างบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อขออนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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แนวโน้ มและนโยบำย
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2551
จึ งได้มีมติ อ นุ ม ัติใ นหลัก การให้ฝ่ ายจัด การสามารถเข้า ทารายการธุ ร กรรม
ระหว่างกันที่เป็ นรายการทางการค้าปรกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปรกติที่มี
เงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทัว่ ไป ซึ่ งมีราคาหรื ออัตราค่าบริ การตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้าในลักษณะเดียวกับที่บริ ษทั พึงกระทากับบุคคลภายนอกได้

กำรให้ ควำมช่ วยเหลือทำง บริ ษทั มีนโยบายให้ความช่ วยเหลือทางการเงิ นเฉพาะแก่กิจการที่ บริ ษทั ถื อหุ ้น
เกิ นกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น ภายใต้เงื่ อนไขว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องมี บุคคลที่
กำรเงิน
เกี่ ย วโยงกันกับบริ ษ ทั ถื อหุ ้นไม่ เ กิ นร้ อยละ 10 การให้ค วามช่ วยเหลื อทาง
การเงิ นดังกล่าวจะเป็ นการรวมการบริ หารจัดการทางการเงิ นไว้ที่ส่วนกลาง
เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งจะก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ในกลุ่มโดยรวม
ทั้งนี้ บริ ษทั มี นโยบายการเข้า ทาธุ ร กรรมการให้ค วามช่ วยเหลื อทางการเงิ น
ภายในกลุ่มบริ ษทั ใน 3 ลักษณะคือ
1. เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษัทย่ อย โดยบริ ษทั จะเป็ นผูก้ เู้ งินโดยตรงจากตลาดเงินหรื อ
สถาบันการเงิ น และนาเงิ นกูด้ งั กล่าวไปให้กูย้ ืมแก่ บริ ษ ทั ย่อย และคิ ดอัตรา
ดอกเบี้ ยร้ อ ยละ MLR-2.25 ต่ อ ปี ซึ่ งโดยรวมแล้ว เป็ นอัต ราที่ ต่ า กว่ า อัต รา
ดอกเบี้ยที่บริ ษทั ย่อยกูเ้ องโดยตรง
ประโยชน์ที่ได้รับ บริ ษทั ย่อยสามารถกูเ้ งินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าการกูย้ ืม
เงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริ ษทั มีความสามารถในการหาแหล่ง
เงินกูใ้ นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่า
2. กำรคำ้ ประกันเงินกู้แก่ บริษทั ย่ อยในต่ ำงประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้บริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งในต่างประเทศสามารถหาแหล่ง
เงิ นกู้โ ดยตรงจากสถาบันการเงิ นในประเทศนั้น ๆ โดยได้รับเงื่ อนไขอัตรา
ดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าชั้นดี (Prime Rate) จากผูใ้ ห้กู้
3. กำรทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้ นวัน
ทาการ ระบบ Liquidity Management จะทาหน้าที่ โอนเงิ นฝากจากบัญชี ข อง
บริ ษทั ย่อยไปฝากไว้ที่บญ
ั ชี เงิ นฝากของบริ ษ ทั แม่ ซึ่ งเงิ นฝากที่ โอนไปไว้ที่
บัญชี ของบริ ษทั แม่ จะแสดงสถานะเป็ นบัญชี เงิ นกูร้ ะยะสั้นจากบริ ษทั ในเครื อ
และมี การคิ ดอัตราดอกเบี้ ยระหว่า งกันตามอัตราตลาด ในขณะเดี ยวกันหาก
บริ ษทั ย่อยรายใดมีความต้องการใช้เงิ น บริ ษทั จะนาสภาพคล่องส่ วนเกิ นโอน
ไปยังบริ ษทั ย่อยที่ ตอ้ งการใช้เงิ น ซึ่ งเงิ นที่ โอนไปดังกล่าวจะแสดงฐานะแบบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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แนวโน้ มและนโยบำย
บัญชี ให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ในเครื อ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน
ตามอัตราตลาดเช่นกัน
ประโยชน์ที่ไ ด้รั บ เพื่ อเป็ นการบริ หารจัด การสภาพคล่ องภายในกลุ่ ม โดย
บริ ษทั ที่ มีสภาพคล่องส่ วนเกิ นจะได้รับดอกเบี้ ยในอัตราที่ สูงกว่าดอกเบี้ ยเงิ น
ฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริ ษทั ที่มีความต้องการใช้เงินสามารถกู้
เงินโดยมีตน้ ทุนทางการเงินไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

รำยกำรธุ รกรรมประเภท
อื่นนอกเหนือจำกที่ กล่ ำว
มำข้ ำงต้ นที่เป็ นรำยกำรที่
เ กี่ ย ว โ ย ง กั น ต ำ ม
ควำมหมำยของ
พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ
หลั ก ทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ฯ

ในกรณี ที่บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีความจาเป็ นต้องเข้าทารายการระหว่างกัน
ในอนาคต การทารายการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั

ทั้งนี้ ในการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันทุกประเภทของบริ ษทั จะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรื อกฎระเบียบหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนและเกิ ดความโปร่ งใส หากมีความจาเป็ นที่ บริ ษทั และ/
หรื อบริ ษทั ย่อยจะต้องเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้
รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม และในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั มีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็ นอิสระและมีความรู ้ความชานาญตาม
วิชาชี พเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นต่ อรายการดังกล่าว และนาความเห็ นนั้นไปประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
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หน้าที่ 172

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13 ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบแสดงฐานะทางการเงิน (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระค้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิทธิการเช่า
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

2563
ล้ านบาท

ร้ อยละ

5,033.5
816.7
7,545.0
1,785.9
92.0
15,273.1

3.8
0.6
5.7
1.3
0.1
11.5

4,696.2
899.8
8,850.0
1,843.4
35.7
16,325.1

3.5
0.7
6.6
1.4
12.2

19,666.4
7,191.8
1,855.2
1,272.9
26.6
30,012.9

14.5
5.3
1.4
0.9
22.1

9.6
22,647.0
526.6
316.7
74,547.0
17,538.9
1,272.8
96.1

17.0
0.4
0.2
55.8
13.1
1.0
0.1

11.3
17,538.3
465.8
353.7
78,439.8
17,538.9
1,344.6
125.2

13.1
0.3
0.3
58.7
13.1
1.0
0.1

5.3
603.5
938.5
363.2
81,313.3
3,314.8
17,538.9
1,355.6
92.9

0.4
0.7
0.3
59.8
2.4
12.9
1.0
0.1

901.0
370.0
118,225.7
133,498.8

0.7
0.2
88.5
100.0

1,021.8
497.2
117,336.6
133,661.7

0.8
0.4
87.8
100.0

511.4
106,037.4
136,050.3

0.3
77.9
100.0

หน้าที่ 173

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่ อ)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หุน้ กู้
- หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ-องค์ประกอบที่เ ป็ นหนื้สิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เ กี่ยวข้องกัน
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสว่ นที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
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2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

2563
ล้ านบาท ร้ อยละ

5,877.5
5,191.8
5,957.3
623.9

4.4
3.9
4.5
0.5

23.8
5,990.2
6,178.4
-

4.5
4.6
-

4,450.0
3,709.8
-

3.3
2.7
-

4,181.4
14.0
5,056.4
67.0
863.7
225.6
515.1
28,573.7

3.1
3.8
0.1
0.6
0.2
0.3
21.4

193.4
16.9
4,999.8
66.0
1,013.8
206.7
574.1
19,263.1

0.1
3.7
0.8
0.2
0.5
14.4

107.5
319.8
82.6
1,705.1
185.5
7.2
652.8
11,220.3

0.1
0.2
0.1
1.3
0.1
0.4
8.2

5,145.5
19.5
19,588.0
2,582.1
632.7
3,447.6
71.6
31,487.0
60,060.7

3.9
14.7
1.9
0.5
2.6
0.1
23.7
45.1

4,507.5
30.5
14,591.7
724.0
4,130.7
612.0
2,550.3
70.3
27,217.0
46,480.1

3.4
10.9
0.5
3.1
0.5
1.9
0.1
20.4
34.8

6,000.0
3,141.9
14,593.9
1,287.3
4,394.9
561.5
3,324.4
63.3
33,367.2
44,587.5

4.4
2.3
10.7
0.9
3.2
0.5
2.4
0.1
24.5
32.7

หน้าที่ 174

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น

2561
ล้ านบาท

ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 17,582,235,672 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1,758.2

1.3

1,758.2

1.3

1,758.2

1.3

1,566.9

1.2

1,589.2

1.2

1,589.2

1.2

24,741.1
305.0
(2,683.6)

18.5
0.2
(2.0)

30,166.1
305.0
(2,693.6)

22.6
0.2
(2.0)

30,166.1
305.0
(2,699.6)

22.2
0.2
(2.0)

175.8
37,657.4
8,557.5
70,320.1
3,118.0
73,438.1
133,498.8

0.1
28.2
6.4
52.6
2.3
54.9
100.0

175.8
45,708.0
8,562.9
83,813.4
3,368.2
87,181.6
133,661.7

0.1
34.2
6.4
62.7
2.5
65.2
100.0

175.8
47,099.5
11,274.2
87,910.2
3,552.6
91,462.8
136,050.3

0.1
34.6
8.4
64.7
2.6
67.3
100.0

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 15,892,001,895 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท
(2561: หุน้ สามัญ 15,668,956,048 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ผลต่างจากการปรับโครงสร้ างการถือหุน้
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
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หน้าที่ 175

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุน (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2561
ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายได้จากการจาหน่ายสินค้า
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

2563
ล้ านบาท ร้ อยละ

2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

74,286.2
3,086.8

94.9
3.9

79,630.3
3,092.4

87.1
3.4

65,166.5
2,907.6

91.2
4.1

16.3
915.3
931.6
78,304.6

0.0
1.2
1.2
100.0

9.3
7,619.0
1,051.2
8,679.5
91,402.2

0.0
8.3
1.2
9.5
100.0

5.4
2,429.0
983.1
3,417.5
71,491.6

0.0
3.4
1.4
4.8
100.0

50,501.8
15,998.2
66,500.0

64.5
20.4
84.9

54,276.7
17,446.6
71,723.3

59.4
19.1
78.5

46,371.2
14,160.9
60,532.1

64.9
19.8
84.7

11,804.6
1,689.7
58.0
(1,165.5)
12,386.8
(2,739.8)
9,647.0

15.1
2.2
0.1
(1.5)
15.8
(3.5)
12.3

19,678.9
1,022.4
110.1
(928.8)
19,882.6
(3,873.4)
16,009.2

21.5
1.1
0.1
(1.0)
21.8
(4.2)
17.5

10,959.5
272.9
39.1
(870.9)
10,400.6
(2,751.3)
7,649.3

15.3
0.4
0.1
(1.2)
14.5
(3.8)
10.7

9,191.4
455.6
9,647.0

11.7
0.6
12.3

15,517.2
492.0
16,009.2

17.0
0.5
17.5

7,214.2
435.0
7,649.2

10.1
0.6
10.7

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

0.59

0.99

0.45

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

15,570.4

15,742.8

15,892.0
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หน้าที่ 176

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่ จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เ ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเ งินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมไปยังกาไรสะสม
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเ งินได้
รายการที่ จะไม่ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
- สุทธิจากภาษีเ งินได้
กลับรายการจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเ งินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเ งินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเ งินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

2561
ล้ านบาท ร้ อยละ
9,647.0
12.3

2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
16,009.2
17.5

2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
7,649.2
10.7

(96.9)
(15.3)
(412.0)
-

(0.1)
(0.0)
(0.5)
-

(61.9)
(108.9)
(500.0)
-

(0.1)
(0.1)
(0.5)
-

(4.5)
171.6
(111.7)

(0.0)
0.2
(0.2)

(524.2)

(0.7)

(670.8)

(0.7)

55.4

0.1

593.8
(268.5)

0.8
(0.3)

1,048.8
(582.2)

1.1
(0.6)

3.1
(8.8)
2,619.1
-

0.0
(0.0)
3.7
-

325.3
(198.9)
9,448.1

0.4
(0.3)
12.1

466.6
(204.2)
15,805.0

0.5
(0.2)
17.3

2,613.4
2,668.8
10,318.0

3.7
3.7
14.4

8,887.2
560.9
9,448.1

11.3
0.7
12.1

15,289.0
516.0
15,805.0

16.7
0.6
17.3

9,807.2
510.8
10,318.0

13.7
0.7
14.4

หน้าที่ 177

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2561
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ปรับรายการที่กระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้เ ป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจาหน่ายของภาษีเ งินได้หกั ณ ที่จ่าย
หนี้สญ
ู และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินค้าให้เ ป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตดั จ่าย
กาไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้ สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
เงินปันผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

2562
ล้ านบาท

2563
ล้ านบาท

12,386.9

19,882.6

10,400.6

5,386.2
23.5
8.6
197.8
(3.0)
14.8
(292.8)
18.0
(1,689.7)
25.0
31.1
(14.9)
(8.9)
318.5
11.7
(58.0)
(16.3)
1,165.5

5,752.1
9.6
9.2
188.8
68.1
37.6
(292.5)
(1,022.4)
13.5
(7,619.0)
0.4
(34.8)
15.4
100.1
956.1
10.0
(110.2)
(9.3)
928.8

6,412.7
23.6
4.9
99.4
9.5
9.6
(277.1)
(3.3)
(30.2)
(272.9)
2.4
(2,429.0)
9.1
(0.4)
(2.4)
268.3
443.6
(118.4)
(39.1)
(5.4)
870.9

17,504.0

18,884.1

15,376.4

หน้าที่ 178

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่ อ)
2561
ล้ านบาท
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จ่ายภาษีเ งินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

2562
ล้ านบาท

2563
ล้ านบาท

(769.0)
(65.5)
4.1
(60.2)

(1,493.0)
(95.1)
(18.8)
(48.7)

1,453.1
(21.4)
10.2
41.8

380.5
718.0
294.9
(12.0)
(80.3)
3.7
17,918.2
55.4
(936.7)
32.3
(2,265.0)
14,804.2

77.1
211.6
253.0
113.5
(135.3)
(1.2)
17,747.2
99.2
(837.3)
35.3
(2,498.3)
14,546.1

(592.1)
(2,246.7)
205.3
42.3
295.0
(179.3)
(7.0)
14,377.6
38.0
(765.7)
74.9
(2,043.5)
11,681.3

หน้าที่ 179

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่ อ)
2561
ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระค้าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
จ่ายภาษีเ งินได้จากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เ กี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชาระเจ้าหนี้สญั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากผูม้ สี ว่ นได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริ ษทั ย่อยแก่ผมู้ สี ว่ นได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้ นปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

2562
ล้ านบาท

2563
ล้ านบาท

(241.6)
(1.6)
513.2
(5,963.7)
-

(73.1)
(1.7)
550.7
(169.9)
12,731.8
(2,250.2)

(369.7)
6.0
597.9
(26.7)
18,773.7
-

(1.6)
43.3
(7,119.0)
(270.3)
(309.5)
(13,350.8)

(2.1)
25.3
(7,437.0)
(167.9)
(387.9)
2,818.0

24.3
(5.4)
33.8
(6,335.2)
(313.4)
12,385.3

5,805.3
(1,461.3)
(23.0)
(7.1)
(5,594.4)
(230.6)
(1,511.1)
(57.7)
5,091.2
5,033.5

(1.0)
(5,853.4)
(4,625.9)
(17.0)
(18.6)
(6,940.9)
(244.6)
(17,701.4)
(337.3)
5,033.5
4,696.2

16.6
(23.8)
5,000.0
(3,593.4)
(509.0)
(5,000.0)
(20.5)
(4,741.0)
(225.3)
(9,096.4)
14,970.2
4,696.2
19,666.4

หน้าที่ 180

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มนี ัยสาคัญ) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่ อ)
ข้อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เ งินสด
สินทรัพย์ซ้ื อภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์สิทธิการใช้เ พิม่ ขึ้น
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เ พิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้ างและเงินประกันผลงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินปั นผลค้างจ่ายเพิม่ ขึ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

2561
ล้ านบาท
17.0
145.4
97.0
5.0

2562
ล้ านบาท
29.1
462.4
258.9
20.5

2563
ล้ านบาท

หน้าที่ 181

496.2
(805.2)
(142.9)
36.4

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการดาเนิ นงานรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการดาเนิ นงานรวมมีจานวน 69,057 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18
จากปี 2562 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 18 จากผลกระทบเชิงลบของ COVID-19
ที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงอย่างมีนยั ยะของผูป้ ่ วยชาวต่างชาติตลอดทั้งปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2/2563 ทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประจา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
และค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ทาให้ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี EBITDA จานวน 14,938 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 20 จากปี 2562 ส่ งผลให้ EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.2 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 21.6 ในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกกาไรพิเศษ (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) จานวน 1,169 ล้านบาท
จากการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ในบริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน) (“BH”)
หากไม่รวมรายการพิเศษ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรก่อนรายการพิเศษจานวน 6,045 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 40 จากปี 2562 หากรวมรายการพิเศษ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ จานวน 7,214 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54
จากปี 2562
สรุ ปเหตุการณ์ ที่สาคัญ
1. ทริ สเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันของบริ ษทั เป็ นระดับ “AA”
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทริ สเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันของบริ ษทั ที่
ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิ ต “คงที่ ” โดยอันดับเครดิ ตสะท้อนถึงสถานะทางธุ รกิ จที่ แข็งแกร่ งจาก
การเป็ นผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีเครื อข่ายขนาดใหญ่ และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
ยอมรั บ การประเมิ นอันดับเครดิ ตพิ จารณาถึ งผลการดาเนิ นงานที่ ดีของบริ ษทั ตลอดจนความเสี่ ยงทางด้าน
การเงินที่อยูใ่ นระดับปานกลาง และสภาพคล่องที่เพียงพอ
2. ความร่ วมมือด้านประกันสุ ขภาพ
 ความร่ วมมือกับ Ping An Health Insurance Company of China Limited (PAH)
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาความร่ วมมื อกับ PAH ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประกันรายใหญ่ที่มีมูลค่ าตลาดสู งสุ ดใน
ประเทศจีน ในการขยายบริ การสุ ขภาพมาตรฐานระดับโลก เพื่อสมาชิ กประกันสุ ขภาพของ PAH สามารถ
เดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครื อข่ายของบริ ษทั เป็ นการรองรับการขยายตลาดไปยัง
ประเทศจีน
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
 ความร่ วมมือกับบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในโครงการ Viriyah Healthcare by BDMS
บริ ษทั ร่ วมมื อกับบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ออก Viriyah Healthcare by BDMS ‘คุ้ มครอง
คุ้ มค่ า ราคาเพื่ อ คนไทย’ ซึ่ งเป็ น BDMS Exclusive Health Insurance เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ เ ข้ า ถึ ง การ
รักษาพยาบาลระดับสากลด้วยเครื อข่ายโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ด้วยเบี้ ยประกันที่ ไม่แพง มีเงื่ อนไขความ
คุม้ ครองแบบเหมาจ่าย ไม่จากัดจานวนครั้งในแต่ละปี ได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่ องทุกปี คุม้ ครองตั้งแต่
อายุ 16-60 ปี และต่อเนื่องจนถึง 80 ปี
3. เปิ ดให้บริ การโรงพยาบาลจอมเทียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ เปิ ดให้บริ การเป็ นโรงพยาบาลใน
เครื อแห่งที่ 49 มีเตียงโครงสร้างทั้งสิ้ น 232 เตียง ซึ่ งขณะนี้เปิ ดให้บริ การ 30 เตียง ดูแลลูกค้าระดับกลาง และคน
ในท้องที่ เป็ นการขยายตลาดของโรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยาให้กว้างขึ้น
4. พัฒนารู ปแบบการให้บริ การเพื่อป้ องกันการระบาดของ COVID-19
บริ ษทั ได้มีการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่แพทย์ พนักงานและผูเ้ ข้ารับ
บริ การสามารถเดิ นทางมาใช้บริ การในช่ วงการแพร่ ระบาด และได้มีการพัฒนาระบบการสื่ อสารและแนว
ทางการบริ การให้แก่ผปู ้ ่ วย อาทิ การจัดแยกพื้นที่ให้บริ การ การให้บริ การผ่าน Telemedicine และแอพพลิเคชัน่
บริ การ in-home health services ทั้งการบริ การเจาะเลือด ฉัดวัคซี น และจัดส่ งยาถึงบ้าน รวมทั้งนานวัตกรรมทาง
การแพทย์อย่าง Healthy Bot และ Tytocare มาให้บริ การ
นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุ งเทพสานักงานใหญ่ ร่ วมกับ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ได้รับ
การรับรองจากรัฐบาล ให้เป็ นสถานกักกันโรคแห่ งรัฐทางเลือก (ASQ) เพื่อการเฝ้ าสังเกตอาการ 15 วัน สาหรับ
คนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
5. การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการจาหน่ ายเงิ นลงทุนทั้งหมดใน BH รวมจานวน 182,513,006 หุ ้น และ
รับรู ้กาไรจากกการจาหน่ายเงิ นลงทุนใน BH ตามรวมตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นรวมสุ ทธิ (ค่าใช้จ่ายทาง
ภาษี) เป็ นจานวนเงิน 1,169 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2563
รายได้ จากการดาเนินงาน
(ล้ านบาท)
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล
รายได้ จากการจาหน่ ายสิ นค้ า
รายได้ อื่น
รายได้ จากการดาเนินงานรวม
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ปี 2563 ปี 2562
65,166 79,630
2,908 3,092
983 1,051
69,057 83,774

เปลี่ยนแปลง
(18)%
(6)%
(6)%
(18)%
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดาเนิ นงานรวมจานวน 69,057 ล้านบาท ลดลง 14,717 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 18 จากปี 2562 เนื่องจาก
 รายได้ค่ารักษาพยาบาล จานวน 65,166 ล้านบาท ลดลง 14,464 ล้านบาท หรื อร้อยละ 18 จากปี 2562 มีสาเหตุ
หลักจากการลดลงของจานวนผูป้ ่ วย ซึ่ งได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ส่ งผลให้รายได้ค่า
รักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยชาวต่างชาติลดลง ร้อยละ 43 จากปี 2562 โดยมีการลดลงหลักจากผูป้ ่ วยตะวันออกกลาง
ร้อยละ 78 ผูป้ ่ วยชาวพม่า ร้อยละ 70 และผูป้ ่ วยชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 57 ขณะที่ รายได้ค่ารักษาพยาบาลของ
ผูป้ ่ วยชาวไทยลดลง ร้อยละ 8 จากปี 2562 ทั้งนี้ สัดส่ วนรายได้ของผูป้ ่ วยชาวไทยต่อต่างชาติเปลี่ยนแปลงจากที่
ร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 79 ต่อร้อยละ 21 ในปี 2563
การลดลงของรายได้ค่ารักษาพยาบาลแบ่ งเป็ นการลดลงจากโรงพยาบาลเครื อข่ายในกรุ งเทพและปริ มณฑล
ร้อยละ 21 และการลดลงของโรงพยาบาลเครื อข่ายนอกกรุ งเทพและปริ มณฑล ร้อยละ 13 จากปี 2562
การลดลงของจานวนผูป้ ่ วย ทาให้อตั ราการครองเตียงลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 52 ในปี 2563
รายได้ ค่ารักษาพยาบาลของปี 2563

เปลีย่ นแปลง
(yoy)
(18)%

การเติบโตของรายได้
ค่ ารักษาพยาบาล
แบ่ งตามโรงพยาบาลในกรุ งเทพและนอกกรุ งเทพ
กรุ งเทพและปริ มณฑล
(21)%
นอกกรุ งเทพและปริ มณฑล
(13)%
แบ่ งตามกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่ างชาติ
ผูป้ ่ วยชาวไทย
(8)%
ผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศ
(43)%
แบ่ งตามกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ผูป้ ่ วยนอก
(15)%
ผูป้ ่ วยใน
(20)%

สั ดส่ วนของรายได้
100%

56%
44%
79%
21%
47%
53%

 รายได้จากการจาหน่ายสิ นค้าและอาหาร จานวน 2,908 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2562 ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
การลดลงของรายได้จากการส่ งออกของบริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
 รายได้อื่นจานวน 983 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2562
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
(ล้ านบาท)
ต้ นทุนค่ ารักษาพยาบาลและอืน่ ๆ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ปี 2563 ปี 2562 เปลีย่ นแปลง
46,371 54,277
(15)%
14,161 17,447
(19)%

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและค่ าเสื่ อมราคารวม

60,532

71,723

(16)%

ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและค่าเสื่ อมราคา จานวน 60,532 ล้านบาท
ลดลง 11,191 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16 จากปี 2562
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวน 6,413 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2562 มีสาเหตุหลักมา
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า ทาให้ในปี 2563 บริ ษทั มีการบันทึ กค่าเสื่ อม
ราคาและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้ นจานวน 391 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ใหม่ ฉบับที่ 16 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2562
รายการอืน่ ๆ
 ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน 273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 จากปี 2562 ส่ วนใหญ่มาจาก
การลดลงของส่ วนแบ่งกาไรเงินลงทุนใน BH และการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ในไตรมาส 4/2563
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็ น 871 ล้านบาท หรื อลดลง ร้อยละ 6 จากปี 2562 เนื่ องจากหนี้ สินที่ ลดลงจากการ
ครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพในเดื อนกันยายน 2562 ประกอบกับการลดลงจากการชาระคื นเงิ นกูจ้ าก
สถาบันการเงินระหว่างปี 2563
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 2,751 ล้านบาทลดลงร้อยละ 29 จากปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไร
ก่อนภาษีนิติบุคคล โดยในปี 2563 และปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีจากรายการพิเศษ จานวน 1,260
ล้านบาท และ 1,379 ล้านบาท ตามลาดับ
รายการพิเศษ (“Non-recurring items”)
ในปี 2563 และปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการพิเศษ (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) จานวน 1,169 ล้าน
บาท และ 5,464 ล้านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
(ล้ านบาท)

ปี 2563
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนใน BH
ปี 2562
1. กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
(มหาชน)
2. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (400 วัน)
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จานวน

ภาษี

สุ ทธิจากภาษี

2,429

(1,260)

1,169

7,617
(616)

(1,523)
123

6,094
(493)
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(ล้ านบาท)

จานวน

ภาษี

สุ ทธิจากภาษี

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน สาหรับสถานีไฟฟ้ า
4. การด้อยค่าสิ ทธิ ทางการค้าของบริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
5. กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม

(110)
(50)
2
6,843

22
(1)
(1,379)

(88)
(50)
1
5,464

วิเคราะห์ ความสามารถในการทากาไร
(ล้ านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

เปลีย่ นแปลง

EBITDA *
อัตรากาไร EBITDA *
EBITDA
อัตรากาไร EBITDA
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม
EBIT *
อัตรากาไร EBIT *
กาไรก่อนรายการพิเศษ
อัตรากาไรก่อนรายการพิเศษ

14,938
21.6%
14,938
21.6%
273
8,843
12.8%
6,045
8.8%

18,579
22.2%
17,803
21.3%
1,022
13,969
16.7%
10,053
12.0%

(20)%

รายการพิเศษสุทธิ
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
กาไรก่อนรายการพิเศษต่อหุน้ (บาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (ล้ านหุ้น)

1,169
7,214
10.4%
0.38
0.45
15,892

5,464
15,517
18.5%
0.64
0.99
15,743

(79)%
(54)%

(16)%
(73)%
(37)%
(40)%

(40)%
(54)%

* ไม่ รวมรายการพิเศษ
หมายเหตุ
EBITDA = รายได้จากการดาเนินงานรวม – รายจ่ายจากการดาเนินงานรวม (ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย)
อัตรากาไรคานวณจากฐานรายได้จากการดาเนินงานรวม
หากไม่ รวมรายการพิเศษ EBITDA ลดลงจาก 18,579 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 14,938 ล้านบาท ในปี 2563 หรื อ
ลดลงร้อยละ 20 ส่ งผลให้ EBITDA Margin ลดลงจากร้อยละ 22.2 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 21.6 ในปี 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรก่อนรายการพิเศษ จานวน 6,045 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากปี 2562 ส่ งผลให้อตั รา
กาไรลดลงจากร้อยละ 12.0 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 8.8 ในปี 2563
หากรวมรายการพิเศษ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 7,214 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54 จากปี 2562 และมีอตั รา
กาไรที่ร้อยละ 10.4 ขณะที่มีกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.45 บาทต่อหุน้ หรื อลดลงร้อยละ 54 จากปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สินทรัพย์

(ล้ านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ธ.ค. 63

ธ.ค. 62

เปลีย่ นแปลง

19,666

4,696

319%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7,192

8,850

(19)%

สิ นค้าคงเหลือ

1,855

1,843

1%

939

17,538

(95)%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

81,313

78,440

4%

ค่าความนิยม

17,539

17,539

0%

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

3,315

-

n.a.

สิ นทรัพย์อื่นๆ

4,231

4,755

(11)%

รวมสิ นทรัพย์

136,050

133,662

2%

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 136,050
ล้านบาท เพิ่มขึ้ นเล็กน้อยร้อยละ 2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการเพิ่ มขึ้ นของเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 14,970 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ระหว่างปี เป็ น
หลัก การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จานวน 3,315 ล้านบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ องสัญญาเช่า การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 2,873 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการลดลงของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมจานวน 16,600 ล้านบาท และการลดลงของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น จานวน 1,658 ล้านบาท
บริ ษทั มีค่าความนิยม จานวน 17,539 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยค่านิยมส่ วนใหญ่
เกิดจากการรวมกิจการกับ (1) กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จานวน 9,310 ล้านบาท (2) โรงพยาบาลกรุ งเทพ
สนามจันทร์ โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช และโรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองเพชร จานวน 3,285
ล้านบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุ งเทพสิ ริโรจน์ จานวน 2,702 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าค่าความ
นิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า
สาหรั บสิ นทรั พย์อื่นๆ จานวน 4,231 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ คอมพิ วเตอร์
ซอฟต์แวร์ จานวน 1,356 ล้านบาท และ สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินฝาก
ประจาและตัว๋ เงินคลัง จานวน 1,273 ล้านบาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ล้ านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

ธ.ค. 63
4,450
3,710

ธ.ค. 62
5,990
6,178

เปลีย่ นแปลง
(26)%
(40)%
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ล้ านบาท)

ธ.ค. 63

หุน้ กู้ *

14,594

19,591

(26)%

เงินกูร้ ะยะยาว *

6,107

4,701

30%

หนี้สินตามสัญญาเช่า *

3,462

-

n.a.

หนี้สินอื่นๆ

12,265

10,019

22%

รวมหนีส้ ิ น

44,588

46,480

(4)%

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

87,910

83,813

5%

3,553

3,368

5%

91,463

87,182

5%

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ธ.ค. 62

เปลีย่ นแปลง

* รวมส่ วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 44,588 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการลดลงของหุ ้นกูจ้ ากการไถ่ถอนที่ ครบกาหนดระหว่างงวด จานวน
5,000 ล้านบาทการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 2,469 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
อื่น จานวน 1,540 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการเพิ่มขึ้ นของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นสุ ทธิ จานวน 1,407 ล้าน
บาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่าสุ ทธิ จานวน 3,462 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 91,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การบริหารสภาพคล่ องและเงินทุน
กระแสเงินสด
(ล้ านบาท)

ปี 2563

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

11,681

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

12,385

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(9,096)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

14,970

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

4,696

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

19,666

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ
จานวน 14,970 ล้านบาท โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดสุ ทธิ ยกมา ณ วันต้นงวด จานวน 4,696 ล้านบาท เป็ นผล
ให้เงินสดสุ ทธิ ปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 19,666 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงั นี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 11,681 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากกาไรระหว่างปี
ส่ วนกระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมลงทุน จานวน 12,385 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม จานวน 18,774 ล้านบาท ซึ่ งมาจากการจาหน่ายเงิ นลงทุนทั้งหมดใน BH สุ ทธิ ดว้ ยการซื้ อที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จานวน 6,335 ล้านบาท เพื่อขยายและปรับปรุ งโรงพยาบาลเครื อข่าย
กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น จานวน 9,096 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดการไถ่ถอนหุ ้นกูท้ ี่ ครบกาหนด
ระหว่างงวด จานวน 5,000 ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผล จานวน 4,741 ล้านบาท และการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินจานวน 3,593 ล้านบาท สุ ทธิ ดว้ ยการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 5,000 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราผลตอบแทน (ร้ อยละ)
ปี 2563
ปี 2562
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
4.5
7.5
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้
7.0
13.0
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่ า)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
2.7
0.8
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
2.4
0.7
การบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
43.8
36.8
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
14.4
12.0
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
40.5
37.1
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (เท่ า)
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
17.2
19.2
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
0.3
0.3
อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
0.1
0.2
อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิ ต่อ EBITDA
0.3
1.1
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการพิเศษ
- การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน คานวณจาก 360 วัน
- อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจ่าย
- หนี้สินหมายถึงหนี้สินส่ วนที่มีภาระดอกเบี้ย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของกาไรจากการดาเนินงานในปี 2563
อัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ้ นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้ น
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ประกอบกับไม่มีหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
คงค้างและการลดลงของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 36.8 วันในปี 2562 เป็ น 43.8 วันในปี 2563 เนื่องจาก COVID-19 ส่ งผลให้รายได้
ลดลง ทาให้การดาเนิ นการเก็บหนี้ ท้ งั ในและต่างประเทศไม่สะดวก ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการให้
สิ นเชื่ อการค้าและพิจารณาวงเงิ นเครดิ ตตามความเหมาะสมของคู่สัญญาในแต่ละโรงพยาบาล โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการให้สินเชื่ อการค้า สาหรับคู่สญ
ั ญาในประเทศประมาณ 30 - 60 วัน ส่ วนคู่สัญญาต่างประเทศประมาณ
30 - 90 วัน นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปี ละครั้ง เพื่อเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงทางในการรับชาระหนี้
ระยะเวลาขายสิ น ค้า เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น จาก 12.0 วัน ในปี 2562 เป็ น 14.4 วัน ในปี 2563 เพื่ อ ให้สิ น ค้า เพี ย งพอต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งนี้สินค้าคงเหลือส่ วนใหญ่เป็ นยาและเวชภัณฑ์ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีแผนบริ หารสิ นค้า
คงเหลื ออย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี การควบคุมภายในที่ ดี มี การตรวจนับสิ นค้าคงเหลื ออย่างน้อยปี ละครั้ ง โดย
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการปรับลดราคาทุน สาหรับสิ นค้าคงเหลือที่มีวนั หมดอายุ สิ นค้าคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวน้อย
หรื อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ เพื่อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในทานองเดี ยวกัน ระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้ นจาก 37.1 วันในปี 2562 เป็ น 40.5 วันในปี 2563 เนื่ องจากการ
บริ หารการจ่ายชาระหนี้ของบริ ษทั
อัตราความสามารถในการชาระดอกเบี้ยลดลงจาก 19.2 เท่าในปี 2562 เป็ น 17.2 เท่าในปี 2563
อัตราส่ วนหนี้สินส่ วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Total Debt to Equity) ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.3 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่อตั ราส่ วนหนี้สินส่ วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุ ทธิ ต่อทุน (Net Debt to Equity)
ลดลงจาก 0.2 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น 0.1 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในทานองเดียวกันอัตราส่ วนหนี้ สินส่ วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุ ทธิ ต่อ EBITDA ลดลงจาก 1.1 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ น 0.3 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบของ COVID-19 มี ค วามไม่ แ น่ นอนสู ง รวมถึ งยังไม่ ส ามารถคาดการณ์ แนวโน้มและระยะเวลาของ
ผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั มีสภาพคล่องที่ เพียงพอ และ
สามารถรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้จากนโยบายการจัดการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 190

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
มุมมองผู้บริหาร
ในปี 2564 บริ ษทั คาดว่าธุ รกิ จจะทยอยปรับตัวดี ข้ ึ นจากความเป็ นไปได้ในการมี วคั ซี นป้ องกัน COVID-19 หลังจาก
สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดได้ บริ ษทั เชื่อว่าธุรกิจจะมีการเติบโตจากทั้งผูป้ ่ วยชาวไทยและชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ ในการดาเนินกิจการ
การมีโรงพยาบาลเครื อข่ายที่ครอบคลุมผูป้ ่ วยในหลายระดับทัว่ ทุกภูมิภาค ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย เป็ นปั จจัย
สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต รองรับความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้บริ ษทั มีการ
วางแนวทางในการดาเนินงานในอนาคตที่สาคัญดังนี้
 การเพิม่ จานวนผู้รับบริ การ
เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้จานวนผูป้ ่ วยลดลง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยชาวต่างชาติ ที่ไม่สามารถ
เดิ นทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยได้ บริ ษทั จึ งมุ่งเน้นการขยายฐานผูร้ ับบริ การชาวไทย ทั้งด้านการ
ป้ องกันก่อนการเจ็บป่ วย (Preventive Care) การตรวจสุ ขภาพ และการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มจานวนผูร้ ับบริ การ
ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก โดยจะให้บริ การที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ รวมถึงมีการออกแพคเกจการตรวจ
สุ ขภาพ การรักษาพยาบาลและการผ่าตัดอย่างครบครัน
 การขยายฐานลูกค้ าประกันสุ ขภาพ
บริ ษทั มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับบริ ษทั ประกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษทั ได้
ร่ วมกับบริ ษทั ประกันในประเทศออกกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพเฉพาะสาหรับโรงพยาบาลในเครื อ BDMS เพื่อ
ขยายฐานผูป้ ่ วยให้เพิ่มมากขึ้ น และได้พฒั นาระบบสิ นไหมอัตโนมัติ (E-Claim) และบริ การแสดงใบแจ้งยอด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Billing) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บริ ษทั ประกันและผูป้ ่ วย
บริ ษทั เชื่อว่าการร่ วมมือกับบริ ษทั ประกัน จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั จากการ
ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผูป้ ่ วยที่ มีประกันสุ ขภาพ และยังเป็ นเพิ่มการใช้งานของสิ นทรั พย์ที่มีอยู่เดิ มให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพในการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
 พัฒนานวัตกรรมและเทคโลยีทางการแพทย์
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ช่ วยเร่ งให้เกิ ด นวัต กรรมและเทคโนโลยี ทางการแพทย์ ให้บริ ษทั สามารถ
พัฒนาการให้บริ การ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผรู ้ ับบริ การ โดยมีบริ การให้คาปรึ กษาทางการแพทย์แบบ
ออนไลน์ (Telemedicine) การให้บริ การตรวจเลือด ฉี ดวัคซี นและจัดส่ งยาถึงบ้าน รวมทั้งมี Health Application
เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพ การนัดหมายแพทย์ และสิ ทธิ พิเศษต่างๆ นอกจากนี้บริ ษทั ยัง
มี ค วามร่ ว มมื อ กับ แพลตฟอร์ ม ตลาดสิ น ค้า ออนไลน์ ช้ ัน น า เพื่ อ ให้สิ น ค้า และบริ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
รักษาพยาบาลของบริ ษทั เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์(E-commerce)
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการก้าวสู่ ความเป็ น Smart Hospital โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การทางการแพทย์ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่แพทย์ ผูป้ ่ วย และญาติ
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 เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และมาตรฐานการรั กษาพยาบาล
บริ ษทั มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการทากาไร และการใช้งานของสิ นทรัพย์ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด โดยการดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และการให้ความร่ วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล
ในเครื อข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร และการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ยังมุ่งมัน่ พัฒนาศักยภาพของศูนย์แห่ งความเป็ นเลิศด้านการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ตาม
คุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่ วมมือทางด้านการแพทย์กบั สถาบันชั้น
นาของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทดั เทียมกับต่างประเทศ
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เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ เลขานุการบริ ษทั
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ อรุ ณ เผ่ าสวัสดิ์
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
อายุ
82 ปี
วุฒิการศึกษา
• Dr.med มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมนี
• Facharzt fur Chirurgie แพทยสภารัฐฮัมบูร์ก เยอรมนี
•

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิ ดล

•

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
Director Accreditation Program รุ่ นที่ 45 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขาธิ การ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายวิชาการ คณะกรรมการบริ หารแพทยสมาคมแห่ งประเทศไทย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
นายกแพทยสภา
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
รองประธานมูลนิ ธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหิ ดล
ประธานกลุ่มสถาบันฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึ กอบรม

•

ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (3)

ไม่มี

1. รองประธาน ศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1
2. กรรมการ บริ ษทั เจ้าพระยาเวชกิจ จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลเจ้าพระยา จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 22 ปี 4 เดือน/ตั้งแต่เดือนกันยายน 2541
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 10/12
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: รวม 3,818,710 หุน้ (0.02%)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
2,818,710 หุน้
คู่สมรส
1,000,000 หุน้
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม : ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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2. นายแพทย์ จุลเดช ยศสุ นทรากุล
ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม
ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (8)

รองประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
88 ปี
• แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Diplomate of American Board of Surgery
• Fellow American College of Surgeons
• Fellow American College of Chest Physicians
• Fellow Royal College of Surgeons of Thailand
• Director Accreditation Program รุ่ นที่ 45 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
(IOD)
• หัวหน้าฝ่ ายศัลยกรรม สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ
• ผูอ
้ านวยการโรงพยาบาลกรุ ณาพิทกั ษ์
• ผูอ
้ านวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ
ไม่มี
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั วัฒนเวช จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
8. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
คู่สมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

: 26 ปี /ตั้งแต่ปี 2537
: 12/12
: รวม 50,060,490 หุ น้ (0.32%)
49,530,490 หุน้
530,000 หุน้
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

หน้าที่ 2

เอกสารแนบ 1

3. แพทย์ หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ตาแหน่ง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานคณะผูบ้ ริ หารกลุ่ม 1
อายุ
51 ปี
วุฒิการศึกษา
• 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/ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต/ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประวัติการฝึ กอบรม
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 74
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 107/2557
• หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สาหรับผูบ
้ ริ หารทาง
การแพทย์ (ปธพ.1)
 Advance Management Program Harvard Business School, (AMP) Executive
Education, U.S.A.
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู งรุ่ นที่ 20 (วตท.20) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง (วปส.) รุ่ นที่ 7 / คปภ.
ประสบการณ์
• รองประธานคณะผูบ
้ ริ หาร กลุ่ม 1 และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ
• รองผูอ
้ านวยการโรงพยาบาลกรุ งเทพ
• รองผูอ
้ านวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• ผูช
้ ่วยคณบดี ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• ผูช
้ ่วยคณบดี ฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมต่อมไร้ท่อ Hammersmith Hospital,
United Kingdom
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
• ไม่มี
ทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
กิจการอื่น (24 )
2. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
3. กรรมการ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 3

เอกสารแนบ 1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
กรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จากัด
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
กรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
กรรมการ บริ ษทั ประนันท์ภรณ์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ปราสาททองโอสถ จากัด
กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย นิเวศน์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย สุ โขทัย จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 6 เดือน/ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 7/7
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 549,377,610 หุน้ (3.46 %)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

: เป็ นน้องสาวของ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริ ษทั
: ใช่
: ไม่มี

หน้าที่ 4

เอกสารแนบ 1

4. นางนฤมล น้ อยอา่
ตาแหน่ง

อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส / กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน/ ผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ด
สายงานบัญชีและการเงิน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1/4/2551)
63 ปี
• ปริ ญญาโทด้านบริ หารธุ รกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ ทเท็ก
ซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บน
ั ฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยายโดย
Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and Innovation,
SEAC Lifelong Learning Center
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่
5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session)
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562
หัวข้อ “การทบทวนการกากับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”
• TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่
1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสานักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการ
สนับสนุนการทางานของบริ ษทั จดทะเบียน”
• หลักสู ตร “นักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุ รกิ จอุตสาหกรรมและการลงทุน”
(วธอ.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” จั ด โดย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย ร่ วมกับสถาบัน IMD
• หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2553 สมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program รุ่ นที่ 107 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั
ไทย (IOD)
• Financial Executive Development Program รุ่ น ที่ 12 จัด โดย The Thai Institute of
Banking and Finance for Executives from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน
หน้าที่ 5

เอกสารแนบ 1

รางวัลเกียรติยศ

ประสบการณ์
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (2)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (20)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

IAA Awards for Listed Companies 2020
- Best CFO
 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020
- Best CEO in Thailand
 สมาคมนักเรี ยนเก่าราชิ นี ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
- รางวัลนักเรี ยนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผูป้ ระสบความสาเร็ จในการ
ทางานหรื อในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
 มูลนิ ธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่ งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
1. นักบริ หารดีเด่นแห่ งปี 2562
2. สตรี ตวั อย่างแห่งปี 2562
 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019
- Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical Industry
• ผูอ
้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• ผูอ
้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
1. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
1. กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน
2. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
10.กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
11.กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
12.กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
13.กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
14.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
15.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
16.ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
17.ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
18.ประธานกรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
19.กรรมการ บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด
20.กรรมการ บริ ษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จากัด


หน้าที่ 6
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ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

: 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
: 12/12
: 6,000,000 หุน้ (0.04%)
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี

หน้าที่ 7

เอกสารแนบ 1

5. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ ศิริ ศรมณี
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
86 ปี
วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประวัติการฝึ กอบรม
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program รุ่ นที่ 43
• Role of Compensation Committee
ประสบการณ์
• รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• คณบดี คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• Member, Expert Committee on Food Borne Parasitic Diseases, WHO
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
กิจการอื่น (5)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
5. รองประธานกรรมการ บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 26 ปี ตั้งแต่ปี 2537
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 12/12
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 15,651,270 หุน้ (0.10%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มี คุ ณ สมบัติ ก รรมการตามกฏหมาย และไม่ มี ล ัก ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 8

เอกสารแนบ 1

6. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (3)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (33)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการกากับดูแล
กิจการ
62 ปี
• นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
• ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• Director Certification Program รุ่ นที่ 29, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
1. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3. กรรมการ/ กรรมการบริ หาร บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเซฟดรัก จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
10.กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
11.กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
12.กรรมการ บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
13.กรรมการ บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
14.กรรมการ บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
15.กรรมการ บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
16.กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
17.กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮ็ลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
18.กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
19.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
20.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
21.กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
22.กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จากัด
23.กรรมการ บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
หน้าที่ 9

เอกสารแนบ 1

24.กรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
25.กรรมการ บริ ษทั บริ การภาคพื้นการบินกรุ งเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จากัด
26.กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด
27.กรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
28.กรรมการ บริ ษทั ไทยปิ โตรเลียมเซอร์วิส จากัด
29.กรรมการ บริ ษทั ปราสาททองโอสถ จากัด
30.กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย นิเวศน์ จากัด
31.กรรมการ บริ ษทั สบาย สบาย สุ โขทัย จากัด
32.กรรมการ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
33.กรรมการ บริ ษทั อู่ตะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จากัด
34.กรรมการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
: 12 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
: 12/12
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 4,627,800 หุน้ (0.03%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมายและไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 10

เอกสารแนบ 1

7. นายศรีภพ สารสาส
ตาแหน่ง
อายุ

กรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม/ กรรมการกากับดูแลกิ จการ/ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารงานกลาง
64 ปี
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA.
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิ คการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

•

ประวัติการฝึ กอบรม

•

ประสบการณ์

•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (4)

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เกียรติธนาขนส่ ง จากัด
(มหาชน)
4. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สุ ธากัญจน์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (6)

1. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จากัด
2. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั ขันธ์ จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั ปรุ ส (2008) จากัด
5. กรรมการ มูลนิ ธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
6. กรรมการ มูลนิ ธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 1/2547 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
รุ่ นที่ 22/2545
• วุฒิบต
ั ร สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรแยลซี รามิคอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษท
ั ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

: 12 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
: 12/12
: ไม่มี
: ไม่มี
หน้าที่ 11

เอกสารแนบ 1

มี คุ ณ สมบัติ ก รรมการตามกฏหมาย และไม่ มี ล ัก ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 12

เอกสารแนบ 1

8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ
ตาแหน่ง

กรรมการอิ ส ระ/ ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
วุฒิการศึกษา

73 ปี
• รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 40
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมกฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึ กอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Advanced Audit Committee Program รุ่ นที่ 28/2561
• Financial Statements of Directors Program รุ่ นที่ 35/2561
• Director Accreditation Program รุ่ นที่ 6/2546
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 74
• หลักสู ตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2020

ประสบการณ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อธิ บดีกรมศุลกากร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
รองอธิ บดีกรมสรรพสามิต
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
รองประธานกรรมการ การไฟฟ้ านครหลวง
รองประธาน บริ ษทั ท่าอาศยานไทย จากัด (มหาชน)
รองประธาน บริ ษทั ที โอ ที จากัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานกฤษฎีกา
กรรมการ คณะกรรมการเนติบณ
ั ฑิตสภา

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (2)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ศรี ราชา ฮาร์เบอร์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

: 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
: 12/12
: ไม่มี
: ไม่มี

หน้าที่ 13

เอกสารแนบ 1

มี คุ ณ สมบัติ ก รรมการตามกฏหมาย และไม่ มี ล ัก ษณะ : ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 14

เอกสารแนบ 1

9. นายธงชัย จิรอลงกรณ์
ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการฝึ กอบรม
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (2)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (7)

กรรมการ /กรรมการบริ หาร
61 ปี
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
• Director Accreditation Program รุ่ นที่ 107 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
(IOD)
1 กรรมการ บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด(มหาชน)
2 กรรมการ บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั วี.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั วี.กรุ๊ ป มิตซูออโต้เซลล์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั วีเอ็มดี.ออโต้เซลส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั วี.จี.คาร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั วีเอชดี ออโต้เซลล์ จากัด

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563

: 12/12

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: 3,373,360 หุน้ (0.02%)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม : ใช่
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 15

เอกสารแนบ 1

10. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ

63 ปี

วุฒิการศึกษา

• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติ บ ณ
ั ฑิต ไทย และเป็ นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที ่ ส อบเป็ น
เนติ บณ
ั ฑิตรัฐนิ วยอร์ คได้

ประวัติการฝึ กอบรม

• Director Certification Program สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์

• กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
• กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริ ษทั จดทะเบียนหลักทรัพย์ในสิ งคโปร์ )
• กรรมการบริ ษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน)
• กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั

1. กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
3. กรรมการ บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
4. กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์
สิ งคโปร์)
5. กรรมการและกรรมการกากับดูแลกิ จการ บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด
(มหาชน)

จดทะเบียนอื่น (5)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (3)

1. Senior Partner บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
2. วิทยากรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นับตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง
3. วิทยากรของสถาบันพระปกเกล้า

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: 5 ปี 3 เดือน /ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
: 12/12
: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 16

เอกสารแนบ 1

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 17

เอกสารแนบ 1

11. นายกานต์ ตระกูลฮุน
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

66 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
• Director Certification Program รุ่ น 29/2546 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
• Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็ นผูน้ าและ
กาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/
กรรมการบริ หาร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็ นผูน้ าและกาหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกลยุทธ์
และโครงสร้างองค์กร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (4)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 18

เอกสารแนบ 1

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น /
กิจการอื่น (17)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

1. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผูท้ รงคุณวุฒิในสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน
5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ การวิจยั และนวัตกรรม
6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่ อง ด้านการส่ งเสริ มระบบนิเวศนวัตกรรม
และการพัฒนาปรับปรุ งกฏหมาย กฎและระเบียบ
7. ที่ปรึ กษา คณะกรรมการกากับโครงการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบบริ หารจัดการ
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
8. ที่ ปรึ กษาทรงคุ ณวุฒิ การจัดทาร่ างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่ างแนว
ทางการจัดสรร และบริ หารงบประมาณด้านวิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่ งชาติ
(สอวช.)
9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของเลขาธิ การ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
11. กรรมการ คณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริ การทางการแพทย์ สภากาชาดไทย
12. คณะกรรมการบริ หารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิ ธิอานันทมหิ ดล
13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึ กษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ที่ปรึ กษา สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
15. ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมแห่ งประเทศไทย
16. ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารมูลนิ ธิมหาวิทยาลัยมหิ ดล
17. กรรมการ บริ ษทั เอสซี บี เท็นเอกซ์ จากัด
: 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563

: 11/12

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 19

เอกสารแนบ 1

12. นายอัฐ ทองแตง
ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร กลุ่ม 5
46 ปี
• 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
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (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)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•

ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 2 (ปธพ)

•

หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 10 (TEPCOT)

ประสบการณ์

•

กรรมการ บริ ษทั เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั เปาโล เมดิค จากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (12)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
หน้าที่ 20
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8. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เปาโล เมดิค จากัด
9. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
10.กรรมการ บริ ษทั ไทรทอง พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
11.กรรมการ บริ ษทั ไทรทองธุรกิจ จากัด
12.กรรมการ บริ ษทั สานักกฎหมายวิชยั ทองแตง จากัด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
นายอัฐ ทองแตง
คู่สมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

: 4 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
: 12/12
: รวม 337,794,295 หุ น้ (2.13%)
337,694,295 หุน้
100,000 หุน้
: ไม่มี
: ใช่
: ไม่มี
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13. นายอาสา สารสิ น
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

84 ปี

วุฒิการศึกษา

• ปริ ญญารัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• B.A. (Business Administration), Boston University, USA.
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 4/2546 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 19/2550 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่ นที่ 39/2551 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Role of Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 32/2556 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิ จการ บริ ษทั สยาม
แม็คโคร จากัด(มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น / กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
• รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
• ราชเลขาธิ การ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุ ลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์

• รองประธานกรรมการ และที่ปรึ กษา ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
• นายกสมาคมไทย -ลาว
• รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ประจา
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั

1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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จดทะเบียนอื่น (2)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (6 )

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซี ย จากัด
2. ประธานที่ปรึ กษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
3. ประธานกรรมการ อมตะสปริ ง คันทรี่ คลับ
4. กรรมการ บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั อมตะ ซิ ต้ ี จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิ ฟิคบริ วเวอรี่ จากัด

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: 2 ปี 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563

: 11/12

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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14. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
ตาแหน่ง
กรรมการ
อายุ
56 ปี
วุฒิการศึกษา
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ น
ที่ 24 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิ ชย์ สถาบันการบินพลเรื อน
ประวัติการฝึ กอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (2)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (17)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น100/ 2556
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 241/2560
• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่ น 9/2562
 รองผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ ายปฏิบต
ั ิการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด
 รองผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริ ษท
ั การบินกรุ งเทพ จากัด
1. กรรมการ บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
1. ประธานกรรมการ บริ ษทั การบินกรุ งเทพบริ การภาคพื้น จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพสมุย จากัด
5. ประธานกรรมการ บริ ษทั กูร์เม่ท์ พรี โม่ จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
7. ประธานกรรมการ บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั สิ นสหกล จากัด
10. กรรมการ บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
11. ประธานกรรมการ บริ ษทั ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จากัด
12. ประธานกรรมการ บริ ษทั บริ การภาคพื้นการบินกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟลท์
เซอร์วิส จากัด
13. กรรมการ บริ ษทั ขนส่ งน้ ามันทางท่อ จากัด
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14. กรรมการ บริ ษทั บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
15. กรรมการ บริ ษทั ควอลลิต้ ี ดิลิเชียส จากัด
16. กรรมการ บริ ษทั ควอลลิต้ ี ดิลิเชียส แอนด์ เชฟ แมน จากัด
17. กรรมการ บริ ษทั อูต่ ะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จากัด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

: 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562

จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2563

: 12/12

จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*

: รวม 17,326,660 หุน้ (0.11 %)

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

17,026,660 หุน้

คู่สมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร

300,000 หุน้
: เป็ นพี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริ ษทั

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะ
: ใช่
ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุ น้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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15. นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร
ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

อายุ

66 ปี

วุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ศิริราชพยาบาล
• วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาสูตินรี เวช ศิริราชพยาบาล

ประวัติการฝึ กอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 99
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที่ 5/2559
การอบรมอื่นๆ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of
Management
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง
(ปธพ.) รุ่ นที่ 1
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 19
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่ นที่ 23 วิทยาลัยการ
ยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประสบการณ์

• รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี ราชา
• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
• รองประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
• กรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
• กรรมการ บริ ษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จากัด

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น (2)

1. กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (11)

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั กรี นไลน์ ซิ นเนอร์จ้ ี จากัด
3. กรรมการ บริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
4. กรรมการ บริ ษทั เออร์วิ่ง เชอริ เดน เอส อี จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั เฟิ ส์ท เฮ็ลธ ฟู้ ด จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั เอส วี โฮลดิ้ง จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
10. กรรมการ บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์ เวนเจอร์ จากัด
11. กรรมการ บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ โพรเทค จากัด

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง

: 1 ปี 9 เดือน / ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

จานวนครั้งที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563

: 12/12

จานวนหุ้นบริษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้บริหาร

: ไม่มี

: ใช่
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่ มลี กั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
: ไม่มี
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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เอกสารแนบ 1

16. ดร. สุ ภัค ศิวะรักษ์
ตาแหน่ งในบริษทั

กรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

วุฒิการศึกษา

•

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (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)
การอบรมอื่นๆ :
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ น 2550
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
• หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที่ 10
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุ กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั บริ หารสิ นทรัพย์สาทร จากัด
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุ กรรมการสรรหาและพัฒนาบริ ษท
ั จด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารค่าตอบแทน ธนาคาร
เพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
• กรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
• ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (EVP) – ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
• ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (EVP) – ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั ทางด่วนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์

ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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ผูอ้ านวยการอาวุโส (SVP), ผูอ้ านวยการ (FVP), รองผูอ้ านวยการ (VP) และ
ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการ (AVP) – ฝ่ ายสิ นเชื่อโครงการ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริ ษทั พรู เด็นเชียล ประกัน
ชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สมิติเวช จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ หารความเสี่ ยงและกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
1. กรรมการ ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั พรู เด็น
เชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการประจาประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั จาร์ดีน แมธทีสนั
4. กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่น (3)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (4)

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง

: 6 เดือน / ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

จานวนครั้งที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563

: 7/7

จานวนหุ้นบริษทั ที่ถือ*

: ไม่มี

ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้บริหาร

: ไม่มี

: ใช่
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่ มลี กั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
: ไม่มี
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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17. นายแพทย์ ตฤณ จารุ มลิ ินท
ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (10)

ประธานฝ่ ายแพทย์
70 ปี
• วุฒิบต
ั รผูเ้ ชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
•

วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ้ และหอบหื ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา

•

แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ
• ผูอ
้ านวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหื ดกรุ งเทพ
ไม่มี
•

1. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด
3. ประธานกรรมการ บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย)
จากัด
4. ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิ วิทยา จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุ โลก จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮ็ลท์แคร์ ซิ สเท็มส์ จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาปฎิบตั ิ การฉุ กเฉิ น
การแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: รวม 35,900 หุน้ (0.00%)
นายแพทย์ตฤณ จารุ มิลินท
0 หุน้
คู่สมรส
35,900 หุน้
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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18. นางวรรณพา ภวเวช
ตาแหน่ง
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (12)

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12/11/2550)
52 ปี
• ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
• ประกาศนี ยบัตรชั้นสู งทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University of Wisconsin - Milwaukee, USA
• ผูส
้ อบบัญชีรับอนุญาต
• Director Certification Program (DCP 109/2561) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
• Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
• TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่ นที่ 2/2562
• Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคล และ ภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม
• โครงการอบรมปั ญหาในเชิ งปฏิบต
ั ิทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16
• McKinsey Management Program (MMP) (2020)
• ผูจ้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริ ษทั PricewaterhouseCooeprs จากัด
• ผูจ้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ าย Transaction Services บริ ษทั PricewaterhouseCooeprs จากัด
ไม่มี

1. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
2. กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
3. กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน บริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
4. กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
5. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด
6. กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
7. กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพ เซฟดรัก จากัด
8. กรรมการ บริ ษทั รอยัล บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด
9. กรรมการ บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ คัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
11. กรรมการ N Health Asia Co.Ltd
12. กรรมการ บริ ษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด
จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ*
: 80,000 หุน้ (0.00%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
หมายเหตุ * : จานวนหุน้ บริ ษทั ที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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เอกสารแนบ 1

19. นางสาวเกษรา วงศ์ เกตุ
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาและประวัติการ
ฝึ กอบรม

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น/
กิจการอื่น (18)

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเลขานุการบริ ษทั
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
- Directors Certification Program รุ่ นที่ 166/2555
- Role of the Nomination and Governance Committee รุ่ นที่ 5/2556
- Role of the Compensation Committee รุ่ นที่ 16/2556
- Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่ นที่ 28/2559
- Company Secretary Program
• บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิ ชย์ศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชื่ออาวุโส ธนาคารศรี นคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั บีอีซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชื่อ บริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

1. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จากัด
2. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพ เชียงราย จากัด
3. กรรมการบริ ษทั สมิติเวช ศรี ราชา จากัด
4. กรรมการบริ ษทั สมิติเวช ชลบุรี จากัด
5. กรรมการบริ ษทั ประสิ ทธิ์ พัฒนา จากัด (มหาชน)
6. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
7. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
8. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
9. กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
10. กรรมการบริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
11. กรรมการบริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
12. กรรมการบริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
13. กรรมการบริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
14. กรรมการบริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
15. กรรมการบริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
16. กรรมการบริ ษทั รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จากัด
17. กรรมการบริ ษทั กรุ งเทพประกันสุ ขภาพ จากัด (มหาชน)
18. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
: ไม่มี
หน้าที่ 32
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บริษทั ย่ อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษทั เข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริหาร ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั
SVH KDH PPCL PT1 PT2 PT3 PTN PTS PLP PLS PLC PLD BNH
X
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
/, //
X X X X X
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
/,Y
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
/
/, //, M
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4 นางนฤมล น้อยอ่า
/
X X X
X
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
/
/
/
X
/
/
/
/
/
/
/
/
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
/, M
7 นายศรี ภพ สารสาส
/
8 นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
/, //
9 นายธงชัย จิรอลงกรณ์
/
10 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
/
11 นายกานต์ ตระกูลฮุน
/, M
/,Y Y /,Y /,Y Y /,Y Y Y /,Y
12 นายอัฐ ทองแตง
/
13 นายอาสา สารสิ น
/
14 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
/, //, M /,Y
X
15 นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร
/
/
16 ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์
/
M
17 นายแพทย์ตฤณ จารุ มิลินท
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริ ษทั , / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผูบ้ ริ หาร, // = กรรมการบริ หาร, M = ผูบ้ ริ หาร
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บริษทั ย่ อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษทั เข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริหาร ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) (ต่ อ)
BDMS Wellness BPH BTH BCH BPK BSI BPL BCM BKN BSN BMR BCR BML
Wellness

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
นางนฤมล น้อยอ่า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
นายศรี ภพ สารสาส
นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายอัฐ ทองแตง
นายอาสา สารสิ น
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร
ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์
นายแพทย์ตฤณ จารุ มิลินท

Resort

X
/
/

/
/

/

/

/

X

X
X
/

/

/

/
/

/

/

X

X

X

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริ ษทั , / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผูบ้ ริ หาร, // = กรรมการบริ หาร, M = ผูบ้ ริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563

หน้าที่ 2

เอกสารแนบ 2

บริษทั ย่ อยที่กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษทั เข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริหาร ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) (ต่ อ)
BSH N
N ANB MP BSD SDC GLS RBH BHI
Patho Health
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุ นทรากุล
/
/
/
3 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
X
X
4 นางนฤมล น้อยอ่า
/
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
/
X
X
X
X
6 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
7 นายศรี ภพ สารสาส
8 นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
9 นายธงชัย จิรอลงกรณ์
10 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
11 นายกานต์ ตระกูลฮุน
/
12 นายอัฐ ทองแตง
13 นายอาสา สารสิ น
14 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
/
X
15 นายแพทย์ชยั รัตน์ ปัณฑุรอัมพร
16 ดร.สุ ภคั ศิวะรักษ์
X
/
/
17 นายแพทย์ตฤณ จารุ มิลินท

BDMS
Training

BDMS BPM
ACC

B- GHP RPH
Cop

/
X
X
/

/

X
/

/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริ ษทั , / = กรรมการ, Y = ประธานคณะผูบ้ ริ หาร, // = กรรมการบริ หาร, M = ผูบ้ ริ หาร
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รายชื่อบริษทั ย่ อย
ชื่อย่อ
ANB
BCH
BCM
B-Cop
BCR
BTH
BDMS Acc
BDMS Training
BDMS Inter
BDMS Resort
BDMS Wellness
BHI
BKN
BML
BMR
BNH
BPH
BPM
BPK
BPL
BSD
BSH

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด
บริ ษทั วัฒนเวช จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงใหม่ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิ เซส จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จากัด
BDMS International Medical Services Co.,Ltd.
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่น จากัด
บริ ษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพเมืองราช จากัด
บริ ษทั บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จากัด
บริ ษทั บีดีเอ็มเอสจัดการทรัพย์สิน จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพพิษณุโลก จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพเซฟดรัก จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสมุย จากัด
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ชื่อย่อ
BSI
BSN
GHP
GLS
KDH
MP
N Health
N Patho
PLC
PLD
PLP
PLS
PPCL
PT1
PT2
PT3
PTN
PTS
RBH
RPH
SDC
SVH

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพสนามจันทร์ จากัด
บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรี นไลน์ ซินเนอร์จ้ ี จากัด
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จากัด
บริ ษทั เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิ ยา จากัด
บริ ษทั การแพทย์สยาม จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จากัด
บริ ษทั เปาโลเมดิค จากัด
บริ ษทั เปาโล สมุทรปราการ จากัด
บริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด
บริ ษทั ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลศรี ราชานคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จากัด
Phnom Penh Medical Services Co.,Ltd
บริ ษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษมั สมิติเวช จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 4

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั จากภายนอกให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั โดยบริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด ได้
มอบหมายให้ นางศศิ วิมล สุ กใส เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด และ นางศศิวิมล สุ กใส แล้ว
เห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจาก เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทางานด้านการกากับดูแล
และการตรวจสอบภายใน มีความเป็ นอิสระ มีความพร้อมของจานวนบุคลากรและที มงานที่ เหมาะสมในการเป็ นผู ้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั และสามารถทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานในแต่ละส่ วนงานของบริ ษทั
ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ประวัตแิ ละประสบการณ์ ของผู้ปฏิบัตกิ ารในฐานะหัวหน้ าทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน
นางศศิวิมล สุ กใส ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด
ประวัตกิ ารศึกษา
 จบปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 จบปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทางาน
 พ.ศ. 2531 – 2534 ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชีสานักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
 พ.ศ. 2534 - 2539 กรรมการ บริ ษทั วี เอส พี คอนซัลแทนส์ จากัด (บริ ษทั ให้บริ การสอบบัญชี)
 พ.ศ. 2539- 2545 กรรมการ บริ ษทั ซี เอ เอส จากัด (บริ ษทั ให้บริ การสอบบัญชี)
 พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ บริ ษทั ธนเอก แอดไวซ์เซอรี่ จากัด (บริ ษทั ให้บริ การสอบบัญชี )
 พ.ศ. 2549 จนถึงปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด
คุณสมบัตอิ นื่
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทริ นเ์ อเซี ย
บริ ษทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชนั่ จากัด ในฐานะผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นมีความเป็ นอิสระ ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทางาน
ต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจาปี ที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแผนการตรวจสอบเป็ นไปตาม
ทิศทางกลยุทธ์ของบริ ษทั และความเสี่ ยงที่สาคัญที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจาปี 2563
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มี ขอ้ กาหนดที่ เ ป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บ ัติหน้า ที่ ด ้วยความ
ซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ที่เหมาะสม
1.2.2 มี ข ้อกาหนดห้า มผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บัติ ตนในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษ รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมิ นตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน (โดยการประเมิ นแบบสารวจที่
จัดทาโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลปี ละ 1 ครั้ง)
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1

ใช่

ไม่ ใช่

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

X

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

X

2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

X

2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้

X

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

X

2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ งครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและ
การสื่ อสาร และการติดตาม

X

ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จดั ให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่ งทาให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิ จารณาถึ งความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

X

ไม่ ใช่

X
X
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4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิ เพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่
มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่ อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่ มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
หมายเหตุ : บริ ษัทมีแผนงานแต่ ไม่ มีการจัดทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร

ใช่
X

ไม่ ใช่

X

X
X
X

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร ทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ใน
กรณี ที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
X

ไม่ ใช่

X

X
X

หน้า 4

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจ
X
ในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึงสิ ทธิ
หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
X
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
X
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง อนุ มตั ิ และสื่ อสารนโยบาย
X
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิ บตั ิ งานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

X

ไม่ ใช่

X

X
X
X
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8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ตขึ้ น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผบู ้ ริ หารสามารถ
ฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมู ล
ในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

X

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ งานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้ าหมายที่ กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

X

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับโอกาสในการเกิ ด
ทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

X

8.4 บริ ษ ัท ได้สื่ อ สารให้พ นัก งานทุ ก คนเข้า ใจและปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ
ที่กาหนดไว้

X

ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

9.2 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการทาธุ รกิ จ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการดาเนิ น
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

9.3 บริ ษ ัท ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงผูน้ าองค์ก ร ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

ไม่ ใช่
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การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุ มของบริ ษทั มี ความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่ น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ นงาน
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุ จริ ตได้ เช่ น มี การกาหนดขนาดวงเงิ นและอานาจอนุ มตั ิ ของผูบ้ ริ หารแต่ ละระดับ
ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึก
ข้อมูลรายละเอี ยดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอนการเบิ กจ่ ายวัสดุ อุปกรณ์ หรื อ การเบิ กใช้
เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้

X

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อ มู ลเกี่ ย วกับ ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว รวมทั้ งบุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การติ ดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ

X

10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษัท อนุ ม ัติ ธุ ร กรรมหรื อท าสั ญ ญากั บ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลัก ษณะ
ที่ มี ผ ลผู ก พัน บริ ษัท ในระยะยาวไปแล้ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้า การให้ กู้ยื ม
การค้ าประกั น บริ ษัท ได้ ติ ด ตามให้ ม ั่น ใจแล้ว ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ มีผลผูกพันบริ ษทั เช่ น ติ ดตามการชาระคื นหนี้ ตามกาหนด
หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มี การแบ่ งแยกหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบในงาน 3 ด้า นต่ อไปนี้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

X

ไม่ ใช่

X

X
X
X
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษัท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัท ควรก าหนดการควบคุ ม ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความ
เหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่
X

ไม่ ใช่

X
X
X

12. องค์ กรจัดให้ มกี ิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้ น้ นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
12.1 บริ ษทั มี นโยบายที่ รัดกุมเพื่อติ ดตามให้การทาธุ รกรรมของบริ ษทั กับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
X
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุ มตั ิ ที่กาหนด
เช่ น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน
ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษ ทั มี นโยบายเพื่ อ ให้การพิ จารณาอนุ มตั ิ ธุร กรรมกระท าโดยผู ท้ ี่ ไ ม่ มีส่ ว นได้เ สี ย
X
ในธุรกรรมนั้น
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
X
เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติ ดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้ง
X
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น
ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้
12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิ บตั ิ
X
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่ เหมาะสม โดย
X
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ รวมถึ ง การครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไ ขข้อผิ ด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
X
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ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก

ใช่
X

ไม่ ใช่

องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล

X

13.3 บริ ษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข ้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ

X

ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษัท ได้รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อเอกสาร

X

ประกอบการประชุ ม ที่ ร ะบุ ข ้อ มู ล ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาก่ อ นการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้

X

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
เช่ น การบันทึ กข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ อ งที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่

X

13.6.2 กรณี ที่ไ ด้รั บ แจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่า มี ข ้อ บกพร่ อ งใน

X

การควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ น
ต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัท มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษัท อย่ า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมู ลอื่ นนอกจากที่ ไ ด้รั บ จากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติ ด ต่ อสอบถามข้อมู ลจากผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่ คณะกรรมการ

ใช่
X

ไม่ ใช่

X
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คาถาม
ร้องขอ การจัดกิ จกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่

X

15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ใช่
X

ไม่ ใช่

และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่ อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก

X

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน
เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษ ทั จัดให้มี กระบวนการติ ดตามการปฏิ บัติ ตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกาหนดห้ า ม
X
ฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ ละส่ วนงานติ ดตามการปฏิ บัติ และรายงานผูบ้ ังคับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามระบบการควบคุมภายในที่ วางไว้โดยการ
X
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั
X
16.4 ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู ้ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
X
ความสามารถ
16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
X
ตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผูต้ รวจสอบภายในปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามมาตรฐานสากล การปฏิ บตั ิ งาน
X
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนิ นการเพื่อ
X
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
X
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่
ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะ
X
ได้เริ่ มดาเนิ นการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ งข้ อ บกพร่ องที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ ต่ อ
X
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจาปี 2563
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มี ขอ้ กาหนดที่ เ ป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บ ัติหน้า ที่ ด ้วยความ
ซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ที่เหมาะสม
1.2.2 มี ข ้อกาหนดห้า มผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บัติ ตนในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษ รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมิ นตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน (โดยการประเมิ นแบบสารวจที่
จัดทาโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลปี ละ 1 ครั้ง)
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1

ใช่

ไม่ ใช่

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

X

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

X

2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

X

2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้

X

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

X

2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ งครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและ
การสื่ อสาร และการติดตาม

X

ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จดั ให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่ งทาให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิ จารณาถึ งความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

X

ไม่ ใช่

X
X
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4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิ เพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่
มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่ อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่ มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
หมายเหตุ : บริ ษัทมีแผนงานแต่ ไม่ มีการจัดทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร

ใช่
X

ไม่ ใช่

X

X
X
X

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร ทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ใน
กรณี ที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
X

ไม่ ใช่

X

X
X
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจ
X
ในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึงสิ ทธิ
หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
X
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
X
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง อนุ มตั ิ และสื่ อสารนโยบาย
X
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิ บตั ิ งานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

X

ไม่ ใช่

X

X
X
X
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8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ตขึ้ น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผบู ้ ริ หารสามารถ
ฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมู ล
ในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

X

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ งานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้ าหมายที่ กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

X

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับโอกาสในการเกิ ด
ทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

X

8.4 บริ ษ ัท ได้สื่ อ สารให้พ นัก งานทุ ก คนเข้า ใจและปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ
ที่กาหนดไว้

X

ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

9.2 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการทาธุ รกิ จ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการดาเนิ น
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

9.3 บริ ษ ัท ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงผูน้ าองค์ก ร ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

X

ไม่ ใช่
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การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุ มของบริ ษทั มี ความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่ น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ นงาน
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุ จริ ตได้ เช่ น มี การกาหนดขนาดวงเงิ นและอานาจอนุ มตั ิ ของผูบ้ ริ หารแต่ ละระดับ
ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึก
ข้อมูลรายละเอี ยดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอนการเบิ กจ่ ายวัสดุ อุปกรณ์ หรื อ การเบิ กใช้
เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้

X

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อ มู ลเกี่ ย วกับ ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว รวมทั้ งบุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การติ ดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ

X

10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษัท อนุ ม ัติ ธุ ร กรรมหรื อท าสั ญ ญากั บ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลัก ษณะ
ที่ มี ผ ลผู ก พัน บริ ษัท ในระยะยาวไปแล้ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้า การให้ กู้ยื ม
การค้ าประกั น บริ ษัท ได้ ติ ด ตามให้ ม ั่น ใจแล้ว ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ มีผลผูกพันบริ ษทั เช่ น ติ ดตามการชาระคื นหนี้ ตามกาหนด
หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มี การแบ่ งแยกหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบในงาน 3 ด้า นต่ อไปนี้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

X

ไม่ ใช่

X

X
X
X
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษัท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัท ควรก าหนดการควบคุ ม ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความ
เหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่
X

ไม่ ใช่

X
X
X

12. องค์ กรจัดให้ มกี ิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้ น้ นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
12.1 บริ ษทั มี นโยบายที่ รัดกุมเพื่อติ ดตามให้การทาธุ รกรรมของบริ ษทั กับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
X
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุ มตั ิ ที่กาหนด
เช่ น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน
ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษ ทั มี นโยบายเพื่ อ ให้การพิ จารณาอนุ มตั ิ ธุร กรรมกระท าโดยผู ท้ ี่ ไ ม่ มีส่ ว นได้เ สี ย
X
ในธุรกรรมนั้น
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
X
เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติ ดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้ง
X
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น
ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้
12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิ บตั ิ
X
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่ เหมาะสม โดย
X
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ รวมถึ ง การครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไ ขข้อผิ ด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
X
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ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก

ใช่
X

ไม่ ใช่

องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล

X

13.3 บริ ษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข ้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ

X

ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษัท ได้รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อเอกสาร

X

ประกอบการประชุ ม ที่ ร ะบุ ข ้อ มู ล ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาก่ อ นการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้

X

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
เช่ น การบันทึ กข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ อ งที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่

X

13.6.2 กรณี ที่ไ ด้รั บ แจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่า มี ข ้อ บกพร่ อ งใน

X

การควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ น
ต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัท มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษัท อย่ า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมู ลอื่ นนอกจากที่ ไ ด้รั บ จากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติ ด ต่ อสอบถามข้อมู ลจากผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่ คณะกรรมการ

ใช่
X

ไม่ ใช่

X
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คาถาม
ร้องขอ การจัดกิ จกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่

X

15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ใช่
X

ไม่ ใช่

และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่ อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก

X

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน
เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษ ทั จัดให้มี กระบวนการติ ดตามการปฏิ บัติ ตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกาหนดห้ า ม
X
ฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ ละส่ วนงานติ ดตามการปฏิ บัติ และรายงานผูบ้ ังคับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามระบบการควบคุมภายในที่ วางไว้โดยการ
X
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั
X
16.4 ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู ้ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
X
ความสามารถ
16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
X
ตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผูต้ รวจสอบภายในปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามมาตรฐานสากล การปฏิ บตั ิ งาน
X
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนิ นการเพื่อ
X
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
X
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่
ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะ
X
ได้เริ่ มดาเนิ นการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ งข้ อ บกพร่ องที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ ต่ อ
X
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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