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NEW
NORMAL
จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVD-19 ในป 2563 ทำให BDMS ตองมี
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขาสูวิถี New Normal โรงพยาบาลไดปรับรูปแบบ
การใหบริการ รวมถึงพัฒนาการใหบริการดานการแพทยแกผป
ู ว ยในหลากหลายดาน
ดวยความรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกคน ทำใหเราผานพนความยากลำบาก
มาไดดวยดี
BDMS ยังมีผลการดำเนินงานทีด
่ แี ละแข็งแกรง ในป 2563 เราไดรบ
ั การ vote จาก
นิตยสาร Newsweek ใหเปนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเปนสิ่งที่นา
ภาคภูมใิ จอยางยิง
่ ทีท
่ ก
ุ คน ทุกหนวยงานไดมส
ี ว นรวมกันในครัง
้ นี้ สิง
่ นีช
้ ใ้ี หเห็นวา
เราจะสามารถรวมกันผลักดัน BDMS ใหเติบโตตอไปอยางยั่งยืน
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Overview

CG

รายไดจากการ
ดำเนินงาน

Rating

69,057
ลานบาท

กำไรสุทธิ

7,214
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โรงพยาบาล

AA

stable

แพทย

12,000+
พยาบาล

~8,600
เตียง

BDMS
WELLNESS
CLINIC

8,000+
พนักงาน

22,000+

สารประธาน

กรรมการ
บริษัท

ป 2563 ที่ผานมานับเปนปแหงความทาทายของบริษัท ที่ตองเผชิญกับวิกฤติการณ
การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สงผลตอประชาคมและเศรษฐกิจของโลก ขณะที่
ภาพรวมของประเทศไทย แมจะสามารถรับมือการระบาดของโรคไดเปนอยางดี แตเศรษฐกิจ
ของประเทศ ก็ไดรบั ผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหวางประเทศ และมาตรการ
lock down ในประเทศ ทำใหเกิดการชะงักงันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคบริการ
การทองเที่ยว และภาคการผลิต ซึ่งสงผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมและกำลังซื้อของ
ประชาชนในประเทศ
คณะกรรมการบริษทั ไดตดิ ตามสถานการณตา งๆ อยางใกลชดิ และเห็นวาฝายจัดการ
ของบริษัทไดมีมาตรการหลายประการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกร ทั้งการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพือ่ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวิถชี วี ติ แนวใหมของประชาชนในประเทศ ตลอดจนสามารถตอบสนองการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอยาง
เขมแข็ง รวมถึงมีการออกมาตรการประหยัดคาใชจายในดานตางๆ ซึ่งนับเปนเรื่องที่นา
ยินดีวา มาตรการเหลานี้ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในองคกร จนทำใหบริษัท
ผานพนปญหาตางๆ มาไดดวยดี
ทามกลางสถานการณตางๆ บริษัทมีความภูมิใจอยางยิ่งที่ ในป 2563 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ไดรับการจัดอันดับใหเปนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
(The Best Hospital in Thailand 2020) โดยนิตยสารระดับโลก Newsweek จาก
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังไดรบั รางวัลอันทรงเกียรติ ไดแก รางวัลพระราชทาน Thailand
Corporate Excellence Award 2020 ในสาขาความเปนเลิศดานสินคา/การบริการ
สำหรับองคกรที่มีรายไดมากกวา 10,000 ลานบาท รวมถึง ไดรับการประเมินการกำกับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) และยังไดรบั คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยใหเขาสูร ายชือ่ หุน ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำป
2563 ในกลุมบริการ สะทอนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใต
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท จึงขอใชโอกาสนี้แสดงความขอบคุณตอทาน
ผูถ อื หุน ผูใ ชบริการ และผูม สี ว นเกีย่ วของทุกภาคสวนทีส่ นับสนุนและเชือ่ มัน่ ในการดำเนิน
งานของบริษัทดวยดีมาตลอด พรอมกันนี้ตองขอขอบคุณคณะแพทย พยาบาล ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัททุกทานที่รวมแรง รวมใจ ทุมเทความสามารถในการทำงาน เพื่อ
ใหองคกรของเรากาวขามชวงเวลาทาทายที่ผานมาไดอยางมั่นคง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท
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สารกรรมการผูอำนวยการใหญ

ป 2563 นับเปนปทผ
่ี ค
ู นทัว
่ โลก ตองเผชิญกับสถานการณทย
่ี ากลำบาก จากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
ซึง
่ สงผลกระทบถึงทุกคน ทุกประเทศ โดยทัว
่ ถึงกัน ทำใหสง
ั คมเกิดความตืน
่ ตระหนก มีการจำกัดการเดินทาง ธุรกิจ
ตางๆ เกิดหยุดชะงัก ทำใหเกิดผลกระทบในวงกวาง วิกฤตนี้สงผลกระทบถึงเราดวยโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได

BDMS ไดปรับกระบวนการทำงานและแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ ในขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ
และสถานการณนี้กลับทำใหเรามีโอกาสไดพัฒนาการใหบริการดานการแพทยแกผูปวยในหลายดาน อาทิ พัฒนาการใหบริการดาน
การแพทยแกผูปวยโดยระบบ Telecare ซึ่งการนำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเบื้องตนมาใช เพื่อใหผูปวยสามารถติดตอปรึกษาแพทย
ผานระบบการรักษาออนไลน เพือ่ ลดโอกาสการติดเชือ้ หรือการจัดสงยาและเวชภัณฑสำหรับผูป ว ยภายหลังรับคำแนะนำและการรักษา
จากแพทย โดยการนำแอพพลิเคชั่นตางๆ มาประยุกตใชเปนชองทางติดตามการจัดสงยา รวมถึงการรับคำปรึกษาการใชยาโดยตรงกับ
เภสัชกรของโรงพยาบาล เปนตน
BDMS มีความภูมิใจที่มีสวนรวมกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในการตรวจและดูแลรักษาคนไข COVID-19 ตลอดป 2563
ตามนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนีบ้ ริษทั ไดปรับแผนธุรกิจใหมคี วามคลองตัว มีการชะลอโครงการลงทุนตางๆ ออกไป รวมถึงมีมาตรการลดคาใชจา ย เพือ่ ให
สอดคลองกับปริมาณธุรกิจที่ชะลอตัวลง ดวยความรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกคน บริษัทยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกรง และยัง
ไดรับการยืนยันอันดับเครดิตองคกรที่ระดับ “AA” Stable จาก TRIS Rating
กาวสูการเปน Smart Hospital
BDMS มุงเนนการพัฒนาเพื่อใหเขาสูการเปน Smart Healthcare เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการดานการแพทย ในภาครัฐ
บริษัทไดรวมมือกับหลากหลายสถาบัน เชน สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารธนบุรี และยังไดรว มกับภาคีเครือขายการพัฒนานวัตกรรมทัง้ ในและตางประเทศเชน บริษทั ปูนซิเมนตไทย จำกัด มหาชน
(SCG) Plug and Play Center APAC เพือ่ สรรหาผูป ระกอบการใหม (Startup) และผูส รางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสากล
ตลอดจนถึงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองคกรผานการจัดการประกวดโครงงานการพัฒนานวัตกรรมในสถานการณ
COVID-19 ซึ่งมีโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้นกวา 100 โครงการที่สงเขาประกวดจากโรงพยาบาลในเครือ
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นอกจากนี้ เราไดนำ Smart ICU ซึ่งเปนระบบและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ไดรับ
การยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก โดยใชเทคโนโลยีทาง medical informatics
ใชคอมพิวเตอรเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินกิ ตางๆ ของผูป ว ยแตละราย มีการรวบรวมและ
ประมวลผลอยางแมนยำและวิเคราะหแบบ real-time ในรูปแบบทีเ่ อือ้ อำนวยตอการดูแล
รักษาผูป ว ยวิกฤติซง่ึ ตองการการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดแบบทันทวงที ขอมูลทีจ่ ำเปน
ตอการรักษาทัง้ หมดจะถูกบันทึกและสามารถนำมาเปรียบเทียบเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของแพทยในการรักษาผูป ว ยไดตลอด 24 ชัว่ โมง ทัง้ ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
เพื่อรองรับระบบการปรึกษาทางไกล (telemedicine-ICU) ในอนาคต
ความภาคภูมิใจของเรา
นับเปนความภาคภูมใิ จที่ นิตยสารระดับโลก Newsweek จากสหรัฐอเมริกา รวมกับ
Statista ศูนยฐานขอมูลสถิตขิ องประเทศเยอรมัน และ GeoBlue บริษทั ประกันภัยชัน้ นำ
ระดับนานาชาติ ไดจัดอันดับใหโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ เปน โรงพยาบาล
ทีด่ ที ส่ี ดุ ในประเทศไทย (The Best Hospital in Thailand 2020) จากการลงคะแนนโดย
กลุม ผูเ ชีย่ วชาญทางการแพทย ผูป ว ย และผูร บั บริการ ซึง่ พิจารณาจาก ความพึงพอใจและ
ความปลอดภัยของผูปวย อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิตต่ำ การวินิจฉัย
และรักษาที่รวดเร็ว และคุณภาพการรักษาโดยแพทยเฉพาะทาง
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ในดานการบริหารจัดการ บริษทั ไดรบั รางวัล All-Asia Executive Team Honored
Company - Thailand (Best CEO, Best IR Professional, Best IR Program และ
Best ESG) จากนิตยสาร Institutional Investor ซึง่ เปนการรับรางวัลตอเนือ่ งเปนปท่ี 2
รวมถึงไดรบั รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020 สาขา
ความเปนเลิศดานสินคา/การบริการ (Product / Service Excellence) สำหรับองคกร
ทีม่ รี ายไดมากกวา 10,000 ลานบาท ตอเนือ่ งเปนปท่ี 2 ซึง่ แสดงถึงการเปนองคกรทีม่ กี าร
บริหารจัดการที่เปนเลิศ จากการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบ Total Quality
Management หรือการบริหารคุณภาพโดยรวม และประสบการณในการใชบริการของ
คนไข
ความมุง
 มัน
่ ในดานธรรมาภิบาลและการเติบโตอยางตอเนือ
่ ง
จากความมุง มัน่ ดำเนินงานอยางมีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลทีเ่ ขมแข็งอยางตอเนือ่ ง
ในปนี้บริษัทไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงาน
โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and
Governance หรือ ESG) ภายใตโครงการ “Thailand Sustainability Investment (THSI)”
หรือรายชื่อหุนยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงยังไดรับการประเมิน
งานดานการกำกับดูแลกิจการ หรือ CG rating ในระดับ “ดีเลิศ - 5 ดาว (Excellent
CG Scoring)” จากสมาคมสงเสริม สถาบัน กรรมการบริ ษ ั ท ไทยร ว มกั บสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนีน้ บั เปนปแรกที่ BDMS ทีไ่ ดรบั รางวัล SET Awards 2020 ในหมวดรางวัล
“บริษทั จดทะเบียนดานผลการดำเนินงานดีเดน หรือ Company Performance Awards”
ในกลุมบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท สะทอนถึง
การดำเนินธุรกิจทีส่ ามารถสรางผลประกอบการทางธุรกิจทีเ่ ติบโตอยางตอเนือ่ ง ควบคูไ ป
กับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถสรางคุณคาในระยะยาว
ใหแกผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน
อาจกลาวไดวา การเติบโตบนเสนทางผูประกอบการดานสุขภาพของ BDMS จะเกิด
ขึ้นไมได หากปราศจากการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกทาน ดิฉันจึงตองขอขอบคุณ
ทานผูถือหุน ผูใชบริการ พันธมิตรทางการคา สถาบันทางการเงิน รวมทั้งบุคคลที่มีสวน
ไดเสียทุกฝาย ที่ไดใหการสนับสนุนและไววางใจบริษัท รวมทั้งตองขอชื่นชมและขอบคุณ
ในความเสียสละ รวมแรงรวมใจของคณะแพทย พยาบาล ผูบริหารและบุคลากรทุกคน
ที่มีตอองคกรของเรา จนทำใหบริษัทผานพนอุปสรรคนานัปการมาไดดวยดี และขอให
ทุกทานเชือ่ มัน่ วา BDMS จะสานตอการดำเนินธุรกิจอยางรอบคอบ รัดกุม โปรงใส ยึดมัน่
ในหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเกี่ยวของ แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
ทุกฝาย ตลอดจนสรางความเจริญกาวหนาแกสังคมและประเทศตอไปในอนาคต

โรงพยาบาล

ที่ดีที่สุด
ในประเทศไทยป 2563

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ

ไดรับการจัดอันดับ ใหเปน โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

ในประเทศไทย (The Best Hospital in
Thailand 2020)

โดยนิตยสารระดับโลก
จากสหรัฐอเมริกา
รวมกับ Statista ศูนยฐานขอมูลสถิตข
ิ องประเทศเยอรมัน
และ GeoBlue บริษัทประกันภัยชั้นนำระดับนานาชาติ
จากการลงคะแนนโดยกลุมผูเชี่ยวชาญทางการแพทย
ผูปวย และผูรับบริการ
เกณฑการพิจารณา
• ความพึงพอใจและความปลอดภัย
• อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิตต่ำ
• การวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ว
• คุณภาพการรักษาดวยแพทยเฉพาะทาง

ภาพรวมทางการเงิน
2563

2562

2561

1
136,050
44,588
91,463

133,662
46,480
87,182

133,499
60,061
73,438

65,166
69,057
6,045
7,214

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

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

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน)

2.7
2.4
43.8
14.4
40.5

0.8
0.7
36.8
12.0
37.1

0.5
0.5
35.0
12.6
35.4

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (รอยละ)
อัตรากำไรขั้นตน 1/
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

31.9
13.0
10.4
8.4

34.4
16.9
18.5
20.1

34.7
17.5
11.7
13.8

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)

5.3
17.1
0.5

11.6
27.8
0.6

7.2
20.0
0.6

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 2/
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 3/

0.5
17.2
121.24/

0.5
19.2
56.3

0.8
14.7
54.5

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

งบดุล (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
งบกำไรขาดทุน (ลานบาท)
รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการดำเนินงานรวม
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)
กำไรสุทธิ

1/ อัตรากำไรขั้นตน = กำไรขั้นตน/รายไดคารักษาพยาบาลและรายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
2/ อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBITDA/ดอกเบี้ยจาย
3/ อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลตอหุน/กำไรตอหุน (รวม Non-Recurring Items)
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.55 บาทตอหุน

รายไดจากการดำเนินงานรวม

7.6%

7.0%
-17.6%

78,288

2561

83,774

2562

69,057

รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)
อัตราการเติบโตของรายได
จากการดำเนินงานรวม

2563

หมายเหตุ: รายไดจากการดำเนินงานรวม คำนวณจากรายไดจากการรักษาพยาบาล + รายไดจากการจำหนายสินคา + รายไดอื่น

EBITDA และ อัตรากำไร EBITDA

21.9%

21.3%

21.6%

17,175

17,803

14,938

2561

2562

EBITDA (ลานบาท)
อัตรากำไร EBITDA

2563

หมายเหตุ: EBITDA คือ กำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

18.5%
11.7%

9,191

2561

10.4%

15,517

2562

7,214

2563

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

10
11

สินทรัพยรวมและจำนวนโรงพยาบาลในเครือขาย

46

133,499

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

2561

48

49

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

133,662

136,050

46,480

44,588

87,182

91,463

2562

จำนวนโรงพยาบาลในเครือขาย

2563

หนี้สินรวม

60,061

2561

2562

หนี้สินรวม (ลานบาท)

2563

สวนของผูถือหุนรวม

73,438

2561

2562

2563

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA

2.0
1.1

0.5

2561

0.2

2562

0.3

0.1

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)

2563

จำนวนผูปวยนอกและผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

4,020

4,195

29,043

30,158

2561

2562

3,207

25,967

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน
จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

2563

สัดสวนรายไดคารักษาพยาบาลระหวางผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

30%

30%

21%

70%

70%

79%

2561

2562

2563

ผูปวยชาวตางชาติ
ผูปวยชาวไทย

12
13

ราคาหุนสามัญยอนหลัง 5 ป (2559-2563) เปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย

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

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
ม.ค.59

ราคาหุนสามัญของบร�ษัท (บาท)
30
25
20
15
10
5

ก.ค.59

ม.ค.60

ก.ค.60

ม.ค.61

ก.ค.61

ม.ค.62

ก.ค.62

ม.ค.63

ก.ค.63

0
ธ.ค.63

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
ราคาหุนสามัญของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เงินปนผลจายตอหุน

0.55

0.55*

0.32

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

2561

2562

2563

* คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.55 บาทตอหุน

คุณภาพ
การใหบริการ
การรับรองคุณภาพ

14

Joint Commission
International

CCPC

Advanced HA

11

JCI : Clinical Care Program
Certification Standards

1

30

Advanced HA

Hospital
Accreditation

The Commission on Accreditation
of Medical Transport Systems (USA)
&
The Commission on Accreditation
of Medical Transport Systems Europe

• Acute Coronary Syndrome Program
• Acute Ischemic Stroke Program
• Acute Myocardial Infarction Program
• Breast Cancer Program
• Childhood Asthma Program
• Diabetes Mellitus Type II Program
• Heart Failure Program
• Knee Replacement Program
• Low Back Pain Program
• Primary Stroke Program
• Traumatic Brain Injury Program

Dual Medical Transport Accreditation
มาตรฐานแหงความปลอดภัยดานการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤติ
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
คะแนนรวมการใหบร�การของโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS
100%
90%
80%
70%

67

69

75

80

84

86

87

89

2560

2561

2562

2563

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2556

2557

2558

2559

14
15

HEALTH
DESIGN

HEALTH DESIGN CENTER
ศูนยดูแลสุขภาพครบวงจร
โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่พรอมดูแลสุขภาพ ตั้งแตวินิจฉัยในระยะเริ่มตนเพื่อปองกันโรค
ตลอดจนแนะนำแผนการรักษาทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพเพือ่ สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
ยิง่ ขึน้ ครอบคลุมทุกการดูแลสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชือ้ ชาติ ไมวา จะเปน เฉพาะ
บุคคล องคกร กลุมประกัน พรอมทั้งใหบริการผูที่ทำงานในทุกสภาพแวดลอม และทุก
วิชาชีพ เชน เวชศาสตรการบิน หรือแมกระทั่งอาชีวอนามัย รวมทั้งใหบริการผูปวยชาว
ตางชาติ อาทิ ญี่ปุน พมา เปนตน
พรอมใหบริการครบจบในที่เดียว
• EXPERT – ประสบการณความชำนาญของแพทยเฉพาะดานตรวจสุขภาพ พยาบาล
เจาหนาที่ และทีมสหสาขาวิชาชีพ
• QUALITY – คุณภาพการตรวจทีพ่ รอมดวยเครือ่ งมือแพทยครบครัน ทันสมัย มาตรฐาน
ระดับสากล
• MULTI – DISCIPLINARY TEAM SUPPORT – แพทยเฉพาะทางพรอมใหการดูแลแบบ
องครวมอยางมีประสิทธิภาพ เชน โรคหัวใจ มะเร็ง สมอง ฯลฯ
• FULL OF SERVICES – พรอมบริการคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งรายบุคคลและองคกร
ผูรับบริการสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานที่ผานการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และ
ไดรับการรับรองดานคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission
International: JCI) นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังมีความรวมมือทางการแพทยกบั
Oregon Health & Science University (OHSU) สถาบันศึกษาทางการแพทยทม่ี ชี อ่ื เสียง
ดานอาชีวเวชศาสตรอีกดวย
ดวยความเขาใจ และความใสใจในทุกรายละเอียด BDMS จึงไดพฒ
ั นา วางแผน ออกแบบ
ชุดตรวจสุขภาพที่ไมเพียงปองกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละชวงวัยหรือแตละอาชีพ
แตยงั แนะนำเกีย่ วกับการรักษาทีถ่ กู วิธไี ดมาตรฐานในระดับสากล เพือ่ ประโยชนสงู สุดของ
ผูเ ขารับบริการ นำมาซึง่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง เพิม่ ความมัน่ ใจ ตอยอดการใชชวี ติ ทีเ่ ต็มไปดวย
ความสุขและความสำเร็จ

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

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายแพทยจุลเดช
ยศสุนทรากุล
รองประธานกรรมการ

แพทยหญิงปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี
กรรมการอิสระ

นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการอิสระ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการ

นายธงชัย จ�รอลงกรณ
กรรมการ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ

นายอัฐ ทองแตง
กรรมการ

นายกานต ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ

นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
18
19

ดร.สุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ
บริษัท

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิร� ศรมณี / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ / กรรมการตรวจสอบ
3 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล / กรรมการตรวจสอบ

2

1

1
2
3
4
5

คณะกรรมการ
บริหาร

4

2

3

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ / ประธานกรรมการบร�หาร
นางนฤมล นอยอ่ำ / กรรมการบร�หาร
นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล / กรรมการบร�หาร
นายธงชัย จ�รอลงกรณ / กรรมการบร�หาร
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร / กรรมการบร�หาร

1

3

5

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิร� ศรมณี / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ / กรรมการตรวจสอบ
3 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล / กรรมการตรวจสอบ

2

1

1
2
3
4
5

คณะกรรมการ
บริหาร

4

2

3

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ / ประธานกรรมการบร�หาร
นางนฤมล นอยอ่ำ / กรรมการบร�หาร
นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล / กรรมการบร�หาร
นายธงชัย จ�รอลงกรณ / กรรมการบร�หาร
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร / กรรมการบร�หาร

1

3

5

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

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการ

1 นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2 นายประดิษฐ ทีฆกุล / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3 นายศร�ภพ สารสาส / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

2

1

1
2
3
4
5

รายชื่อ
คณะผูบริหาร

4

2

3

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ / กรรมการผูอำนวยการใหญ
นางนฤมล นอยอ่ำ / รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโสและประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น
นายแพทยตฤณ จารุมิลินท / ประธานฝายแพทย
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร / ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
นายศร�ภพ สารสาส / ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง

1

3

5

โครงสรางการถือหุนของกลุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

BPK 99.70

SVH 95.76

SSH 67.38

BHH 98.82

BNH 91.48

Irving 95.74

BSH 100.00

N Health 98.69

First Health 95.76

BTH 99.76

BKY 100.00

DHV 100.00

BCH 99.72

BUD 100.00

SV Holding 95.76

BPH 97.27

BKH 91.45

SVH Inter 80.00

BRH 100.00

BSR 100.00

BCM 100.00

BPL 100.00

BSI 100.00

BKN 100.00

BSN 100.00

TPK 50.03

NNT 30.00

SCH 100.00

BMR 100.00

BDMS Inter Sing 100.00

N Myanmar 60.00

BCR 100.00

N Health Asia 100.00

N Cambodia 100.00

ช�่อบร�ษัท
ANB
BCH
BCM
B-Cop
BCR
BDMS Acc
BDMS Inter
BDMS Inter Sing
BHH
BHI
BKH
BKN

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
BDMS International Medical Services Co., Ltd.
BDMS Inter Pte. Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

BKY
BML
BMR
BNH
BPH
BPIB
BPK
BPL
BPM
BRH
BSD
BSH

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด
บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรีส่  (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

รอยละ

90

ข�้นไป

BDMS Inter 100.00

PPCL 98.62

PT1 98.62

RPH 100.00

PLP 100.00

PT2 97.81

BML 95.00

PLS 93.65

PT3 97.58

GLS 100.00

PLC 85.71

PTS 74.35

BSD 100.00

Save Drug 100.00

PTN 99.76

BHI 99.99

BPM 100.00

BPIB 100.00

B-Cop 100.00

BDMS Acc 100.00
BTC 100.00

HPZ 100.00

BWC 100.00

ANB 100.00

BWR 100.00

N Health Patho 95.00

RBH 100.00

GHP 47.17

ช�่อบร�ษัท
BSI
BSN
BSR
BTC
BTH
BWC
BWR
BUD
DHV
First Health
GHP
GLS

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

HPZ
Irving
KDH
MP
N Cambodia
N Health
N Health Asia
N Myanmar
N Health Patho
NNT
PLC
PLP

บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด
บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
N Health Cambodia Co., Ltd.
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
N Health Asia Pte. Ltd.
N Health Myanmar Co., Ltd.
บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
บริษัท โนโวยีน เอ็นเฮลท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

50-89%

20-49%

PLD 84.00

S.R. Property 49.00

KDH 64.03

Siem Reap 49.00

RAH 80.00

PPFP 49.00

MP 87.05
Udon Pattana 25.11

ช�่อบร�ษัท
PLS
PPCL
PPFP
PLD
PT 1
PT 2
PT 3
PTN
PTS
RAH
RBH

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
Angkor Pisith Co., Ltd.
บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด

RPH
S.R. Property
Save drug
SCH
Siem Reap
SSH
SV Holding
SVH
SVH Inter
TPK
Udon Pattana

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
S.R. Property Investment Co., Ltd.
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
Siem Reap Land Invesment Co., Ltd.
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวชอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

หุนยนตเอกซเรยแขนกล
เทคโนโลยีขั้นสูงชวยผาตัดโรคกระดูกและขอ
แบบแผลเล็ก ผูชวยมือหนึ่งที่ทำใหการผาตัด
ปลอดภัย
ในปจจุบนั การผาตัดรักษาการบาดเจ็บของกระดูกและขอ ไดมกี ารพัฒนาจากวิธกี ารผาตัด
แบบแผลเปด (conventional open surgery) มาเปนการผาตัดแบบแผลเล็ก (MIS :
minimally invasive surgery) โดยมีเปาหมายสำคัญคือเพือ่ ใหการผาตัดแมนยำและให
ความปลอดภัยแกผูปวย โดยการปองกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและกลามเนื้อบริเวณ
ใกลเคียงกับกระดูกที่หักใหไดรับผลกระทบจากการผาตัดใหนอยที่สุด อยางไรก็ตาม การ
ผาตัดดวยวิธีนี้ ศัลยแพทยไมสามารถมองเห็นกระดูกในบริเวณที่ผาตัดไดทั้งหมด ดังนั้น
เครื่องเอกซเรยในหองผาตัดที่ใหภาพที่ละเอียด คมชัด คุณภาพสูง จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะ
ชวยใหการผาตัดมีความแมนยำ มีประสิทธิภาพ ชวยใหการผาตัดกระดูกที่เคลื่อน หรือ
แตกหัก กลับมาอยูในตำแหนงเดิมไดอยางแมนยำ ตรงจุด และปลอดภัย
ARTIS pheno หุน ยนตเอกซเรยแขนกล คือ เทคโนโลยีหนุ ยนตเอกซเรยทส่ี ามารถแสดง
ภาพไดทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยภาพโครงสรางกระดูกและขอมีความละเอียดสูง
คลายภาพที่ไดจากเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรระหวางการผาตัด และเปนภาพที่ปรากฏ
ทันทีในขณะสแกน (real-time imaging) จึงทำใหศัลยแพทยสามารถตัดสินใจวางแผน
การรักษาไดในเวลาเดียวกัน เพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั ผลการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัย
การแสดงภาพในลักษณะ 3 มิติหรือภาพคลายกับที่ไดจากเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรนี้
จะชวยใหเห็นโครงสรางกระดูกไดอยางชัดเจน ชวยประเมินความแมนยำในการผาตัดและ
ตรวจสอบตำแหนงของแผนเหล็กหรืออุปกรณยึดตรึงกระดูกไดเปนอยางดี อีกทั้งยังลด
ความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ และลดโอกาสทีผ่ ปู ว ยจะตองไดรบั การผาตัดแกไขซ้ำ นอกเหนือ
จากนี้ เครื่อง ARTIS pheno สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหนงที่ตองการผาตัดไดอัตโนมัติ
ชวยลดระยะเวลาทีต่ อ งใชในการผาตัด รวมถึงลดโอกาสการรับรังสีในขณะผาตัดของผูป ว ย
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในกรณีกระดูกหักจากอุบัติเหตุ ที่ศัลยแพทยตองการดูภาพ
ของตำแหนงกระดูกที่หักตองใชหลายๆ ภาพ ในตำแหนงที่แตกตางกันไป

ARTIS
pheno

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

เรามุงมั่นที่จะเปน
ผูนำในการใหบริการ
ทางการแพทย
ที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับมาตรฐาน
สากล

นโยบาย
และ
ภาพรวม
การ
ประกอบ
ธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
(มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษทั
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจด
ทะเบียนเริม่ แรก 10 ลานบาท โดยเริม่ เปด
ดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ตอมา
ไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนบริษัท
มหาชนจำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบนั บริษทั
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,758.22
ลานบาท เปนทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแลว
จำนวน 1,589.20 ลานบาท
ปจจุบนั บริษทั เปนผูป ระกอบการธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ
โดยมี โ รงพยาบาลเครื อ ข า ยในไทยและ
กัมพูชา จำนวนรวม 49 แหง (ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2563) ดำเนิ น การภายใต ช ื ่ อ
โรงพยาบาล 6 กลุม คือกลุมโรงพยาบาล
กรุงเทพ กลุม โรงพยาบาลสมิตเิ วช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท
กลุม โรงพยาบาลเปาโล และกลุม โรงพยาบาล
รอยัล นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการดูแลปองกันและการฟนฟู

สุขภาพ ไดแก บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส
คลินกิ จำกัด และ บริษทั บีดเี อ็มเอส เวลเนส
รีสอรท จำกัด รวมถึงธุรกิจทีใ่ หการสนับสนุน
ดานการแพทย ไดแก ธุรกิจหองปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิต
น้ำเกลือและธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑ
เปนตน

ว�สัยทัศน พันธกิจ
และแนวทางดำเนินการ
วิสัยทัศน
โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถาน
บริการทางการแพทยในระดับตติยภูมทิ เ่ี ปน
เลิศที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับ
สากลเพือ่ ความไววางใจและพึงพอใจสูงสุด
ของผูรับบริการ
พันธกิจ
เรามุง มัน่ ทีจ่ ะเปนผูน ำในการใหบริการ
ทางการแพทยที่ไดรับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
และทันสมัย การบริหารธุรกิจทีม่ เี ครือขาย
อยางมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรที่มี
ความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ มุง มัน่ พัฒนาคุณภาพ
บริการอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนและ
ความพึงพอใจสูงสุดของผูร บั บริการ รวมถึง
การเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร
เพือ่ ใหบรรลุถงึ วิสยั ทัศนดงั กลาว บริษทั
ไดมีแนวทางดำเนินการ ดังตอไปนี้
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บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

• เครือ BDMS ไดจัดตั้ง “บริษัท เฮลท
พลาซา จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียน 40
ล า นบาท โดยมี บริ ษ ั ท รอยั ล บางกอก
เฮ็ลธแคร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
BDMS เปนผูถ อื หุน รอยละ 100 วัตถุประสงคเพื่อดำเนินธุรกิจ E-Commerce
สำหรับสินคาและบริการในเครือ BDMS

ดานโรงพยาบาล
• ตติยภูมิที่เปนเลิศ : จัดทำโครงสราง กระบวนการ และผลงานระดับสูง สามารถเทียบ
ป 2562
ไดกับองคกรตติยภูมิที่เปนเลิศระดับโลก
• มาตรฐานสูง : ปรับปรุงมาตรฐานดานการรักษาพยาบาล ดานการบริการ ดานประสิทธิ • บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
บริษทั ยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
ภาพและดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมจากระดับตติยภูมิใหดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• คุณภาพระดับสากล : มีความรวมมือกับองคกรทางการแพทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก “โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย” ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตัง้ อยูบ นถนน
เพื่อใหมีการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการระดับสากล
พหลโยธิน (เชียงราย-แมจนั ) อำเภอเมือง
เชียงราย โดยมุง มัน่ ใหเปนศูนยรวมในการ
ดานผูรับบริการ
• ความไววางใจ : ใหการรักษาทีเ่ นนคุณภาพและความปลอดภัย ในราคาทีเ่ ปนธรรมและ รักษาพยาบาลที่รองรับประเทศในกลุม
ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต
โปรงใส
• ความพึงพอใจ : ใหการบริการที่เปนเลิศ สามารถวัดผลเพื่อปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง
• บริษทั เปดใหบริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชัน่ แนล” (Bangkok Internaการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
tional Hospital) ซึง่ เปนโรงพยาบาลขนาด
ป 2563
• จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 เครือ BDMS ไดปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ทำงาน รวมถึงพัฒนารูปแบบและระบบใหบริการดานการแพทยแกผูปวยในหลายดาน
เพื่อความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ อาทิเชน
- การบริการดานการแพทยผานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecare) เพื่อให
ผูป ว ยสามารถสามารถติดตอปรึกษาแพทยผา นระบบการรักษาออนไลนไดตลอดเวลา
- การนำ Tytocare นวัตกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องตนมาใชเพื่อใหผูปวยสามารถ
คัดกรองโรคเบื้องตนและสงผลใหแพทยเพื่อวินิจฉัย on-line ลดความเสี่ยงจากการ
เดินทางของผูปวย
- การพัฒนาหุนยนตฆาเชื้อเพื่อความสะอาดในหองพักผูปวย COVID-19
- โครงการการจัดสงยาและเวชภัณฑแกผูปวยโดยนำแอพพลิเคชั่น Pharmasafe มา
ประยุกตใชเปนชองทางติดตามการจัดสงยาและใหคำปรึกษาการใชยาโดยเภสัชกร
ของโรงพยาบาล
• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด บริษัทยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“โรงพยาบาลจอมเทียน” ซึง่ เปนโรงพยาบาลขนาด 232 เตียง และมีมาตรฐานเดียวกัน
กับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

172 เตียง ตัง้ อยูท ซ่ี อยศูนยวจิ ยั ถนนเพชร- กันกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ดูแล
บุรีตัดใหม โดยเปดใหบริการการรักษา ดวยทีมแพทย พยาบาลชาวญี่ปุน และ
ดานโรคสมองและระบบประสาท โรคกระดูก เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยพรอม Tele-Translator
และขอ และโรคกระดูกสันหลัง โดยทีม แปลภาษาญี่ปุนดวยลามผานระบบวิดีโอ
แพทยและสหสาขาวิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ คอล ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สูงและมีความชำนาญ ภายใตแนวคิด
Rediscovering Your Life ที่นำศิลปะ ป 2561
และวิทยาศาสตรมาใชรวมกับการรักษา • บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม ชื่อ
ดูแลแบบองครวมชวยเติมเต็มความตองการ บริษทั บีดเี อ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
ของผูปวยและญาติอยางสมบูรณ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ BDMS
Wellness Clinic ใหครบวงจร โดยมีทนุ
• บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท จดทะเบียน 100 ลานบาท บริษัทเปน
ยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ ผูถ อื หุน รอยละ 100 ซึง่ บริษทั ยอยดังกลาว
“Japanese Hospital by Samitivej” ไดมคี วามรวมมือกับ MOVENPICK Hotel
เปนโรงพยาบาลญี่ปุนแหงแรกในภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการ Wellness Resort
อาเซียน (First Japanese hospital in ภายใตชอ่ื “Movenpick BDMS Wellness
AEC) ขนาด 30 เตียง ตั้งอยูบริเวณเดียว Resort”
• บริษทั เปด “โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชน่ั นัล
แคร” (Chiva Transitional Care Hospital)
เพื่อใหบริการทางการแพทยในการดูแล
สุขภาพระยะฟนฟู สำหรับผูปวยสูงอายุ
ที่ตองการการฟนฟูสุขภาพ ผูปวยหลัง
ผาตัดและตองฟน ฟูทำกายภาพบำบัด โดย
มีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูง
อายุและเวชศาสตรฟนฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด ใหการดูแลรักษาอยาง
ตอเนื่องเพื่อฟนฟูสุขภาพ โดยมุงหวังให
ผูปวยกลับไปสูสังคมได
• บริษทั กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกัน
ชีวิต จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ไดเปลีย่ นชือ่ เปน “บริษทั กรุงเทพพรีเมียร
นายหนาประกันภัย จำกัด” โดยขยาย
ขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากนายหนา
ประกันชีวติ เพียงอยางเดียว ไปสูก ารเปน
นายหนาประกันวินาศภัยดวย
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Development of Services and

INNOVATIONS
in response of

COVID-19
การพัฒนาบริการและนวัตกรรม
เพื่อรองรับสถานการณการระบาด
ของโรค COVID-19

BDMS มุงเนนการพัฒนาเพื่อใหเขาสูการเปน Smart Hospital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการดานการแพทย โดยความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคกร ในภาครัฐ
BDMS ไดรวมมือกับหลากหลายสถาบัน เชน สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารธนบุรี เพือ่ สนับสนุนผูป ระกอบ
การรายใหม (Startup) และยังไดรวมกับภาคีเครือขายการพัฒนานวัตกรรมทั้งในและ
ตางประเทศเชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด มหาชน (SCG) Plug and Play Center
APAC เพือ่ สรรหาผูป ระกอบการใหม (Startup) และผูส รางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในระดับสากล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองคกรผานการ
จัดการประกวดโครงงานการพัฒนานวัตกรรมในสถานการณ COVID-19 ซึ่งมีโครงการ
นวัตกรรมทั้งสิ้นกวา 100 โครงการที่สงเขาประกวดจากโรงพยาบาลในเครือ
ระหวางการระบาดของโรค COVID-19 BDMS ไดจดั ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ การพิจารณาความ
รวมมือรวมกับผูประกอบการรายใหม สำหรับการคัดสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
ทัง้ ไทยและนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรรหาเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาบริการทาง
การแพทยภายหลังการระบาดของโรค COVID-19 เชน การพัฒนาปญญาประดิษฐ เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและยกระดับมาตรฐานการบริการ
TYTOCARE

Covid AI Tracker

หุนยนตฆาเชื้อ

ตูเก็บสิ่งสงตรวจ COVID-19
ในการเตรียมความพรอมเพือ
่ รับมือสถานการณการระบาดของโรค COVID-19
BDMS ไดปรับรูปแบบการใหบริการ รวมถึงพัฒนาการใหบริการดานการแพทย
แกผูปวยในหลากหลายดาน อาทิ

• พัฒนาการใหบริการดานการแพทยแกผูปวย โดย Telecare ระบบการบริการดานการ
แพทยผา นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหผปู ว ยสามารถรับการบริการดานการ
แพทยไดตลอดเวลา โดยไดนำ Tytocare นวัตกรรมการตรวจสุขภาพเบือ้ งตนมาใช เพือ่
ใหผูปวยสามารถคัดกรองโรคไดดวยตัวเอง และสามารถติดตอปรึกษาแพทยผานระบบ
การรักษาออนไลน โดยแอพพลิเคชัน่ MyB+ เชือ่ มตอการปฏิสมั พันธระหวางแพทยและ
ผูปวยโดยลดการสัมผัสติดตอใกลชิด
• การพัฒนาตูเก็บสิ่งสงตรวจ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย
และการใชอุปกรณปองกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
• การพัฒนาหุนยนตฆาเชื้อเพื่อความสะอาดในหองพักผูปวย COVID-19
• โครงการการจัดสงยาและเวชภัณฑสำหรับผูป ว ยภายหลังรับคำแนะนำและการรักษาจาก
แพทย โดยการนำแอพพลิเคชั่น Pharmasafe และ QQ มาประยุกตใชเปนชองทาง
ติดตามการจัดสงยา รวมถึงการรับคำปรึกษาการใชยาโดยตรงกับเภสัชกรของโรงพยาบาล
• การพัฒนาอุปกรณปองกันการแพรเชื้อสำหรับทันตแพทย
• โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตครุภัณฑทางการแพทยสำหรับการปองกันการติด
เชื้อ COVID-19 ไดแก การพัฒนาหนากาก N95 เพื่อใชรวมกับหนากากทางการแพทย
สำหรับการผาตัด โดยการใชเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ

Call

02-3103000

นอกจากนี้ BDMS ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลมาตรฐานการบริการทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยการเตรียมความพรอมใหแกผเู ดินทางเขาสูป ระเทศไทย การเตรียม
พื้นที่คัดกรอง (State Quarantine) ตามขอกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงกลาโหม รวมถึงการติดตามเฝาระวังอาการเจ็บปวย Covid AI Tracker ซึง่ เนน
ใหผูรับบริการเปนศูนยกลางและพัฒนาบริการใหสอดคลองกับความตองการและความ
ปลอดภัยของผูเขารับบริการสูงสุด
จากสถานการณ COVID-19 ทีผ่ า นมา BDMS มุง มัน่ เปนอยางยิง่ ในการพัฒนาการบริการ
ดานการแพทย ใหสามารถสนองตอบความตองการของผูปวยไดสูงสุด โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานใหสอดคลองกับสถานการณ ในขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐาน
คุณภาพการบริการ ควบคูก บั การสรางความมัน่ ในดานความปลอดภัยใหแกบคุ ลากรทาง
การแพทยขององคกร ภายใตการรักษามาตรฐานคุณภาพในระดับสากล

แอพพลิเคชั่น
Pharmasafe

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

• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปดคลินกิ ปองกันโรคหัวใจและลดไขมัน (Preventive Heart
and Lipid Clinic) เพือ่ คนหาผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและปองกันกอนทีจ่ ะเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตันในอนาคต โดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตันใหนอ ยทีส่ ดุ รวมไปถึงการใหขอ มูลความรูแ บบองครวมในการดูแลและ
ปองกันกอนที่จะเกิดโรคหัวใจ นอกจากนั้น ยังมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการและการวินิจฉัยใหไดมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ และเพื่อเก็บขอมูลวิจัย
สรางองคความรูใ หมในการปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต โดยจุดเดนของคลินกิ
นี้ คือ
1. One-stop service for heart check-up and preventive program ใหการคนหา
โรคหัวใจตั้งแตระยะแรกเริ่ม และใหการปองกันโรคตั้งแตระยะเริ่มตนของการเกิด
ตะกรัน (Plaque) ที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจหรือเสนเลือดตามรางกาย
2. Personalized Medicine เปนจุดเริ่มตนของการดูแลสุขภาพหัวใจยุคใหม ที่ทุกคน
จะมีแนวทางปฏิบัติเปนของตัวเอง การเลือกยาที่ตรงกับพันธุกรรมของตนเอง การ
เลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึง โปรแกรมการออกกำลังกายฟนฟู
สมรรถภาพหัวใจที่แตกตางตามสาเหตุและความเสี่ยงของตนเอง
3. Registry and monitoring ขอมูลสุขภาพ ผลการตรวจเลือด พยาธิสภาพหลอดเลือด
ของผูปวย จะถูกเก็บเขาเปนระบบในฐานขอมูลคลินิกปองกันโรคหัวใจและลดไขมัน
พรอมทั้งมีการเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเฝาติดตามรอยโรคเปน
ระยะๆ

• ศูนยบริการการแพทยฉกุ เฉิน เครือบริษทั
กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ
BDMS EMERGENCY SERVICES ไดรับ
ประกาศนียบัตรตออายุการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการเคลือ่ นยายผูป ว ยวิกฤติทาง
บก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS (The
Commission on Accreditation of
Medical Transport Systems) สหรัฐ
อเมริกา ตัง้ แตป 2558 - 2564 โดยลาสุด
ไดรับการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU
(The Commission on Accreditation
of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป ตัง้ แตป 2561-2564 ถือได
วาเปนรายแรกของโลกทีไ่ ดรบั การรับรอง
มาตรฐานการเคลือ่ นยายผูป ว ยทางน้ำโดย
เรือ และเปนรายแรกของเอเชียทีผ่ า นการ
รับรองครบทุกหมวดการลำเลียงผูปวย
ไดแก Rotor Wing, Fixed Wing, Medical Escort, Surface Critical Care และ
Surface-boat นอกจากนั้น ยังเปนผู

บริการลำดับที่สองของเอเชีย และลำดับ
ทีส่ ามของโลกทีไ่ ดรบั 2 ประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานการเคลื่อนยายผูปวยที่
เรียกวา CAMTS - CAMTS EU “Dual
Accreditation”
ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลในกลุมที่ผานการรับ
รองคุณภาพมาตรฐานการเคลือ่ นยายผูป ว ย
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจาก CAMTS
จำนวน 13 โรงพยาบาล คือ 1.โรงพยาบาล
กรุงเทพ 2.โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
3.โรงพยาบาลสมิ ต ิ เ วช ศรี น คริ น ทร
4.โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม 5.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 6.โรงพยาบาลกรุงเทพ
อุดร 7.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 8.โรงพยาบาลสิรโิ รจน อินเตอร 9.โรงพยาบาล
กรุงเทพ สมุย 10.โรงพยาบาลกรุงเทพ
สนามจันทร 11.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 12.โรงพยาบาลพญาไท 2 และ 13.
โรงพยาบาลพญาไท 3

CAMTS CAMTS EU
“Dual
Accreditation”

34
35

NEW

CAMTS US &
CAMTS GLOBAL
Dual Medical Transport Accreditation

2 มาตรฐานแหงความปลอดภัย ดานการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤติ
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศนับเปนที่ 2 ของเอเชีย ที่ 3 ของโลก
และ SURFACE : BOAT ที่ 1 ของโลก

ศูนยบริการการแพทยฉก
ุ เฉิน เครือบริษท
ั กรุงเทพดุสต
ิ เวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS EMERGENCY SERVICES) ไดรบ
ั การรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการเคลือ
่ นยายผูป
 ว
 ยวิกฤติทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จาก CAMTS (The Commission on Accreditation
of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา ตัง
้ แตป 2558-2564 และลาสุดไดรบ
ั การรับรองมาตรฐาน CAMTS Global (The
Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global) จากยุโรป ตั้งแตป 2561-2564 นับเปนผูใหบริการ
รายที่สองของเอเชีย และอันดับสามของโลก ที่ไดรับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนยายผูปวยที่เรียกวา CAMTS CAMTS Global “Dual Accreditation” นอกจากนี้ ยังไดรบ
ั การรับรองมาตรฐานการเคลือ
่ นยายผูป
 ว ยทางน้ำโดยเรือเปนรายแรกของ
โลก และรายแรกของเอเชียที่ผานการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนยายผูปวย

BDMS EMERGENCY SERVICES ประกอบไปดวย

1. ศูนยสั่งการ (Dispatch Center) และ 13 โรงพยาบาล (Bases)
2. เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings) จำนวน 3 ลำ ซึ่งใหบริการโดยความรวมมือจาก
บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
3. เฮลิคอปเตอรการแพทยฉุกเฉิน Sky ICU (Rotor wings) 2 ลำ ซึ่งใหบริการโดยความ
รวมมือจาก บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
4. ทีม Medical Escort ซึ่งเปนทีมแพทย พยาบาลเพื่อการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤติทาง
อากาศ
5. Surface Critical care ซึง่ ประกอบดวย รถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance รถมอเตอรไซค
การแพทยฉุกเฉิน Motorlance 3 คัน และเรือการแพทยฉุกเฉิน Hydrolance (Boat
Ambulance) 2 ลำ ใหบริการทีโ่ รงพยาบาลกรุงเทพสมุยและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ภายใตการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทยดา นการเคลือ่ นยายเฉพาะทาง รวมถึงมี
ระบบตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานความปลอดภัยที่ทันสมัย
เพื่อคงไวซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผูปวยในการเคลื่อนยาย

BDMS EMERGENCY SERVICES มีทม
ี รับแจงเหตุฉก
ุ เฉินทัว่ ประเทศ ตลอด 24 ชัว่ โมง
พรอมทีมแพทย พยาบาลเฉพาะทางใหคำแนะนำเบื้องตนในการดูแลผูปวยฉุกเฉินและ
ประสานงานสงตอผูป
 ว ยใหกบ
ั โรงพยาบาลปลายทาง โดยทีมแพทยดา นเวชศาสตรฉก
ุ เฉิน
และพยาบาลชำนาญการดานการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน พรอมอุปกรณการแพทย
ขั้นสูง ตามมาตรฐาน CAMTS & CAMTS Global

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

ความ
รวมมือ
ทาง
การแพทย

1. Oregon Health & Science University (OHSU)
บริษัทไดรวมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ตั้งแต พ.ศ.
2557 จนถึงปจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยใหเปน
มาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนายกระดับองคความรูดวยการ
อบรมบุคลากร ขยายชองทางการรักษาพยาบาลและการวิจยั โดยการทำงานรวมกันอยาง
ใกลชิด มุงสูความเปนเลิศ (center of excellence) ในทุกๆ ดาน เชน
งานอาชีวอนามัย (Occupational Health) มีการนำเสนอ Let’s Get Healthy
(LGH) Thailand application ซึง่ BDMS พัฒนารวมกับ OHSU ใหกบั ลูกคาองคกร เพือ่
ประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพกายและสภาพจิตใจของพนักงานในหลายๆ ดานเชน diet,
sleep patterns เปนตน มีการทำ Automated Corporate Report สงสรุปผลใหกับ
ผูบริหารลูกคาองคกรอยางมีระบบและมีหลักฐานทางการแพทยอางอิง นอกจากนั้นยัง
มีแพทยเวชศาสตรฟนฟู และบุคลากรดานกายภาพบำบัดที่ผานการอบรมและไดเปน
Matheson’s Certiﬁed Functional Capacity Evaluator และ Matheson’s Certiﬁed
Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เปนกลุมแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยสามารถประเมินผูปวยที่สงมาจากลูกคาองคกร และพิจารณาให
กลับไปทำงานอยางเหมาะสมภายหลังจากมีอาการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน หรือ
มีปญหาทางดานการยศาสตร (ergonomic) ที่เกี่ยวของกับการทำงาน
งานเวชศาสตรฟน ฟู จากการไปฝกอบรมที่ OHSU ทีมทีร่ บั ผิดชอบไดนำความรูก ลับ
มาพัฒนาการรักษาผูป ว ยอยางตอเนือ่ ง โดยการนำเอา International Outcome Measurement Tools ตางๆ ทีใ่ ชในคนไขแตละกลุม โรคสำคัญๆ มาใชวดั ประสิทธิผลของการ
รักษาทางดานเวชศาสตรฟน ฟู ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ดานรางกาย ความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ และคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น มีการรวมดูแลรักษาผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อดูแลผูปวยวิกฤต (multidisciplinary critical care rounding) ที่รักษาตัวในหอผู
ปวยหนัก (intensive care unit) มีการพัฒนาและจัดตัง้ Early Mobilization Protocol
เพือ่ ใหมมี าตรฐานและแนวทางปฏิบตั ใิ นการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเพือ่ ทำ
ใหผูปวยฟนฟูไดอยางรวดเร็วที่สุดและปลอดภัย อีกทั้งริเริ่มการใชการรักษาใหมๆ ใน
BDMS อาทิ เชน การประเมินภาวะกลืนลำบากของผูปวยทางระบบประสาทโดยแพทย
เวชศาสตรฟนฟู ดวยการใช Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing
(FEES) และ modiﬁed barium swallowing study มีการใช Cognitive Communication
Therapy ในการรักษาในผูปวยที่มีความบกพรองในการสื่อสาร เปนตน

งานอบรมดวยการจำลองสถานการณ (Clinical Simulation) โดยมีวตั ถุประสงค
หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝกอบรมทักษะทางคลินิกใหกับกลุมโรงพยาบาลที่ไดรับ
มอบหมายใหพฒ
ั นาสูก ารเปน Center of Excellence ทุกแหง โดยมุง เพิม่ ศักยภาพของ
ทีมบุคลากรทางการแพทยทั้งดานการดูแลรักษาใหทันยุคสมัย การทำงานรวมกันเปนทีม
อยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสือ่ สารทัง้ ภายในทีมและระหวางสหสาขาวิชา
ชีพ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแกผปู ว ย ทัง้ นี้ BDMS Training Center
for Clinical Skills (ศูนยฝก อบรมทักษะทางคลินกิ บีดเี อ็มเอส) หรือทีร่ จู กั กันในนามของ
BDMS Simulation Center เปนศูนยฝก อบรมทักษะทางคลินกิ ดวยการจำลองสถานการณ
ทางการแพทยเสมือนจริงแหงแรกในประเทศไทยทีไ่ ดรบั การมาตรฐานระดับสากลในหมวด
Teaching / Education อยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน
จาก Society for Simulation for Healthcare (SSH) ซึง่ เปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐาน
Healthcare Simulation ทีไ่ ดรบั การยอมรับมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในโลก นอกจากนี้ BDMS
Simulation Center ยังคงไดรบั ความเชือ่ มัน่ จากสมาคมและราชวิทยาลัยทางการแพทย
ทั้งภายในและตางประเทศ อาทิ สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย American College of Surgeons
ใหดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการชวยฟน คืนชีพขัน้ สูงทีส่ ำคัญทางการแพทยหลายหลัก
สูตร ไดแก Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Pediatric Advanced Life
Support (PALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS) และ Civil Aeromedical
Transportation (CAMT) ในดานความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อป พ.ศ. 2562 BDMS
Simulation Center ไดรบั เกียรติเปนทีป่ รึกษาในการสนับสนุนขอมูลเพือ่ ให simulation
center คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดสมัครเขารับการตรวจรับรอง
มาตรฐานจาก SSH ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเปนที่ศึกษาดูงานเรื่องระบบการจัด
การเรียนการสอนสมัยใหมจากอีกหลากหลายสถาบันการแพทยและการพยาบาลชั้นนำ
ของประเทศไทย และสืบเนือ่ งจากสถานการณเฝาระวังการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID19) ตั้งแตตนป พ.ศ. 2563 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเวนระยะหาง
ทางสังคม แตยงั คงไวซง่ึ ประสิทธิภาพของความเปนเลิศดานการเรียนการสอน ทาง BDMS
Simulation Center จึงไดพัฒนาระบบ TELE-SIMULATION NETWORK SYSTEM ให
กับโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ นเครือ BDMS ทำใหบคุ ลากรทางแพทยสามารถฝกทักษะทางคลินกิ
ดวยสถานการณจำลองเสมือนจริงระบบทางไกล โดยไมจำเปนตองเดินทางออกนอกพืน้ ที่
ของตนเอง ปจจุบันโรงพยาบาลกลุม Center of Excellence ทุกโรงพยาบาลยกเวนที่
ประเทศกัมพูชา สามารถดำเนินการเรียนการสอนผานระบบ TELE-SIMULATION NETWORK SYSTEM เปนที่เรียบรอยแลว
งาน Preventive Cardiology แพทยของ BDMS และ OHSU ไดรวมกันจัดทำ
หนังสือ The Handbook of Preventive Cardiology 2020 เพื่อแบงปนความรูและ
แลกเปลีย่ นประสบการณเพือ่ สงเสริมกิจกรรมและบริการในเชิงปองกันโรคหัวใจและหลอด
เลือดหัวใจ ในดานเวชศาตรใหกบั แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักเทคนิค
การแพทย และผูสนใจทั่วไปทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
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งานทันตกรรม ภายหลังการอบรมดูงานดาน Digital Dentistry ที่ OHSU นำมาสู
การจัดตั้ง BDMS Wellness Center (BWC) Dental Lab ซึ่งเปน Lab ทันตกรรมที่
ครบวงจรในดาน Digital ซึ่งเรียกไดวาเปน In house Dental Laboratory ที่สมบูรณ
แบบที่สุด สามารถรองรับงานครอบฟนชนิดที่ไมมีโลหะเปนสวนประกอบ และเปนแหง
แรกแหงเดียวในประเทศไทยที่มีทันตแพทยทุกสาขาดูแลทุกขั้นตอนการรักษา โดยเริ่ม
จากการวางแผนการรักษา ใหการรักษา และผลิตชิน้ งาน ตลอดจนถึงการครอบฟนใหกบั
คนไข จึงมัน่ ใจไดวา งานทุกชิน้ จะตองไดคณ
ุ ภาพและมีความสวยงามจนเปนทีน่ า พึงพอใจ
และยังไดรวมมือกับบริษัท Straumann ผูนำตลาดรากฟนเทียมอันดับหนึ่งของโลก เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในงานดานการรักษารากฟนเทียม นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือในสาขา
อื่นอีกหลายๆ ดาน เชน โรคทางสมองและระบบประสาท โรคหัวใจ และ การพยาบาล
เปนตน
งานพยาบาลศาสตร (Nursing) ภายหลังการอบรมดูงานดานการพยาบาลที่ OHSU
ทีม BDMS nursing management จากกลุมโรงพยาบาลที่ไดรับมอบหมายใหพัฒนาสู
การเปน Center of Excellence ทุกแหง ไดนำความรูกลับมาประยุกตใชในการดูแล
ผูปวย อาทิเชน การจัดการดูแลผูปวยรายกรณี (Case management) เพื่อใหการดูแล
ผูป ว ยครอบคลุมทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสังคม มีการทำ Daily Management System
(หรือ Huddle) ในทุกระดับ เพือ่ บริหารจัดการปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในแตละวันอยางทันทวงที
รวมไปถึงการจัดการประชุมสื่อสารทั้งภายในทีมและระหวางสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) ในกลุม โรคหลักๆ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแก
ผูปวย การทำ Multidisciplinary Team Round, case management ตลอดจนการ
จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลอื่นๆ ที่ไดเรียนรูมาจากตางประเทศอยาง
ตอเนื่องและเปนมาตรฐานเดียวกันนี้ มุงหวังใหการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลในเครือ
BDMS มีความเปนเลิศทางดานการพยาบาลในระดับสากล
2. Sano Hospital
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดลงนามรวมกับ Sano Hospital
ประเทศญี่ปุน เพื่อรวมมือในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับโรค
ระบบทางเดินอาหาร โดยมีความรวมมือดานนวัตกรรมการสองกลองระบบทางเดินอาหาร
และมะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อยกระดับทางการแพทยอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดตั้ง
ระบบสงตอผูปวยระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค
3. MD Anderson
บริษัทรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน
“สถาบันพี่สถาบันนอง” (Sister Institution) กับศูนยมะเร็ง เอ็มดี แอนเดอรสัน แหง
มหาวิทยาลัยเทกซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas MD Anderson Cancer
Center) ภายใต Global Academic Programs ของ MDACC เปนความรวมมือระหวาง
สามสถาบันโดยองคกรแพทยภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
เพือ่ สงเสริมงานวิจยั ทัง้ ทีเ่ ปนงานวิจยั พืน้ ฐานและการพัฒนา วิธกี ารรักษาใหมๆ ทีป่ ลอดภัย
และมีประสิทธิภาพรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาระหวางภูมิภาคเพื่อการปองกัน
การเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงการรักษาใหหายหรือมีชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุข

4. Kameda Medical Center, Japan
สถาบันในดานการผาตัดตอมน้ำเหลืองทีเ่ ปนทีย่ อมรับในประเทศญีป่ นุ และตางประเทศ
ในดานการทำ bypass ตอมทอน้ำเหลืองเล็กๆ เพื่อบรรเทาอาการบวมของแขนภายหลัง
การผาตัด ในป 2563 Kameda Medical Center ไดเซ็น MOU กับโรงพยาบาลวัฒโนสถ
เพื่อรวมมือกันในโปรแกรมการผาตัดผูปวยมะเร็งเตานม และกลุมผูปวยที่มีภาวะตอมน้ำ
เหลืองใตรกั แรตนั (Breast cancer surgery and Lymphedema Training and Academic
Programs) และรวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย แลกเปลีย่ นประสบการณ และงาน
วิจัยทางคลินิกเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของการดูแลผูปวยมะเร็ง
5. ความรวมมือกับศัลยแพทยดานสมองระดับแถวหนาของโลก
บริษัทไดรวมมือกับนายแพทยคีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบ
ประสาท แมกซีน ดันนิทซ, ซีดาร-ไซไนน เมดิคัล เซ็นเตอร (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในการวิจยั และพัฒนา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถการรักษาปองกันและรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท ทำให
บริษทั กาวสูก ารเปนสถาบันการรักษาดานสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร)
ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
6. Nagoya University
บริษัทลงนามในความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุน ในประเด็น
สำคัญ 2 เรื่องคือ
1. ความรวมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทยระหวาง
2 สถาบัน ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย
2. การแนะนำและสงตอผูป ว ยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีทผ่ี ปู ว ย
จะมีการเดินทางมาประเทศไทย (และประเทศเพือ่ นบาน) หรือ เดินทางไป Nagoya (และ
สถานที่ใกลเคียง)
จึงถือวาเปนโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของไทย เพื่อ
การใหบริการที่เปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีตัวแทนจากสถานทูตญี่ปุนประจำ
ประเทศไทยรวมเปนสักขีพยานความรวมมือในครั้งนี้
7. ความรวมมือกับบริษัท Straumann
ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพไดรวมมือกับบริษัทสตรอแมนน (Straumann
holding AG) ผูน ำตลาดรากฟนเทียมอันดับหนึง่ ของโลก พัฒนาศักยภาพทันตแพทย โดย
การจัดฝกอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในงาน ดานการรักษารากฟนเทียม ทำใหงานรักษา
มีความสวยงาม และรองรับการใชงานดานการบดเคี้ยวไดดีในระยะยาว ทั้งยังชวยในการ
ดูแลปญหาสุขภาพในชองปาก อนึง่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ไดรบั การแตงตัง้
เปน straumann partner สำหรับประเทศไทยตั้งแตป 2558 ซึ่งถือวาเปนโรงพยาบาล
แหงแรกที่ไดรับการแตงตั้ง หลังจากนั้น ในป 2561 ไดรับการแตงตั้งเปน Straumann
Group Valued Partner ซึง่ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ ของ Straumann Group (Thailand)
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8. Doernbecher Children’s Hospital
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรรวมกับ
โรงพยาบาลเด็กทีม่ ชี อ่ื เสียง “Doernbecher Children’s Hospital” รัฐโอเรกอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรางวัลชนะเลิศ ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก
ประจำป 2557 จาก University Health System Consortium of Hospitals for
Pediatric Quality และไดเปดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช” ทั้งแคมปส สุขุมวิทและ
ศรีนครินทรเขาดวยกัน และพัฒนาใหเปน Excellent Center ในดานตางๆ เชน ในดาน
การผาตัดสองกลองในเด็กและทารกแรกเกิด (Neonatal and Pediatric Laparoscopic
Surgery), การดูแลและฟนฟูกายภาพ (Pediatric Rehabilitation) ในเด็กที่มีกลุมโรค
ซับซอน, การดูแลเด็กรวมถึงทารกในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Pediatric and Neonatal Emergency and Critical Care Management) ซึง่ ประเทศไทยประสบกับภาวะ
ขาดแคลนทีมชำนาญการเปนอยางมากในขณะนี้ โดยโรงพยาบาลเด็กสมิตเิ วชจะเปนหนึง่
ในองคกรสำคัญที่สนับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยที่จะกาวสูการเปนศูนย
กลางทางการแพทยของเอเชีย (Asian Medical hub) อยางยั่งยืนตอไป
9. สถาบันออโธปดิกสรัฐมิสซูรี่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทและสถาบันออโธปดิกส รัฐมิสซูรี่ (Missouri Orthopaedic Institute) รวม
ลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะทางการแพทยดาน
ออโธปดิกส ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย
เพื่อมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดาน
ออโธปดิกสและความรวมมือทางการแพทยอื่นๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
รักษาผูปวยที่มีปญหาดานกระดูกและขอในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี
บริษัทและภาควิชาออโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร
(Hannover Medical School) รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ความรูและทักษะทางการแพทยดานออโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ดวยการจัด
กิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย รวมทั้งการสงบุคลากรทั้ง
แพทยและพยาบาลเขารับการฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ โรงเรียนแพทย
ฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี เพือ่ มุง พัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ เพือ่ สงเสริมงาน
ดานการศึกษาและวิจัยดานออโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิ
ภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานนี้ในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. โรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน
โรงพยาบาลเด็กสมิตเิ วช และโรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท ในเครือบริษทั กับโรงพยาบาล
ทากัตสึกิ ประเทศญีป่ นุ รวมลงนามในสัญญาเปนพันธมิตร นำความเชีย่ วชาญการดูแลรักษา
ดานกุมารเวชศาสตร และดานศัลยกรรมกระดูกและขอ รวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของสมิติเวช ซึ่งไดเปด
โรงพยาบาลญีป่ นุ สมิตเิ วช (Japanese Hospital by Samitivej) เมือ่ กลางป 2562 เพือ่
การดูแลผูปวยญี่ปุนในประเทศไทย และที่สงตอจากประเทศใกลเคียง

12. บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
บริษทั เอ็น เฮลท พยาธิวทิ ยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
จัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Renal Clinicopathological Conference ตัง้ แตป
2559 เปนตนมา เปดโอกาสใหแพทยผเู ชีย่ วชาญโรคไตและพยาธิแพทย และแพทยประจำ
บานกวา 50 ทาน จากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย แลกเปลี่ยน
องคความรูและกรณีศึกษาที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการ และ
เปนแนวทางในการรักษาตอไป โดยกำหนดใหมีการประชุมวิชาการโรคไตปละ 3 ครั้ง
13. Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันโรคภูมิแพ สมิติเวช (Samitivej Allergy SAI) ตอกย้ำความเปนผูนำในการ
รักษาโรคภูมิแพระดับสากล ดวยการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบันโรค
ภูมแิ พ สมิตเิ วช (SAI) คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล และ Icahn School of Medicine
at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสถาบันทางการแพทยดานภูมิ
แพที่ไดรับการยอมรับระดับโลก ในความรวมมือทางการแพทย การศึกษาวิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคภูมิแพ
14. ความรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดทำการวิจยั รวมกับคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล เกีย่ ว
กับ “การพัฒนาเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยงตัวแทนผูปวย” เพื่อศึกษาระดับการตอบสนองตอ
ยาตานมะเร็ง และกำหนดยาตานมะเร็งทีเ่ ฉพาะเจาะจงทีจ่ ะใชในผูป ว ย (Cancer avatar
model for drug testing) โดยโครงการวิจัยจะใชระยะเวลา 3 ป ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ คือแนวทางการรักษามะเร็งรูปแบบใหม และสามารถนำไปพัฒนาการรักษาและ
พยากรณการตอบสนองตอการรักษาในผูปวยโรคมะเร็งได
15. ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
บริษทั ไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในเดือนธันวาคม
2563 โดยมีกรอบของความรวมมือหลักๆ ในดานการพัฒนาบุคลากร การใหบริการสงเสริม
ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชน มีการสงเสริมงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและกิจกรรมอืน่ ๆ ตามทีท่ ง้ั สองสถาบัน
เห็นสมควรรวมกัน
ดานคุณภาพการใหบริการ
ณ สิ้นป 2563 บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลในหลายระดับ อาทิ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ Hospital
Accreditation Thailand-HA จำนวน 30 โรงพยาบาล และไดรับการรับรองคุณภาพ
ระดับสากล Joint Commission International-JCI จำนวน 14 โรงพยาบาล นอกจากนี้
โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ยังไดรับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA)
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โรงพยาบาล

1. โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
- โรงพยาบาลวัฒโนสถ
- โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร
- โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
2. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
3. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
4. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
5. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
6. โรงพยาบาลพญาไท 1
7. โรงพยาบาลพญาไท 2
8. โรงพยาบาลพญาไท 3
9. โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร
10. โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
11. โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
12. โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
13. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
14. โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
15. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
16. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
17. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
18. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
19. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
20. โรงพยาบาลศรีระยอง
21. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
22. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
23. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
24. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
25. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
26. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
27. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
28. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
29. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
30. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
31. โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน
32. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
33. โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ
34. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
35. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
36. โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฏร

Joint Commission
International-JCI

Hospital Accreditation
Thailand-HA

Advanced HA

ไมรวมโรงพยาบาล
ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร
และโรงพยาบาล
กรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

รางวัล

แหงความสำเร็จ
• โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ไดรับการจัดอันดับเปนที่ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย (The Best Hospital in Thailand 2020) โดยนิตยสารระดับโลก
Newsweek จากสหรัฐอเมริกา รวมกับ Statista ศูนยฐานขอมูลสถิตขิ องประเทศเยอรมัน
และ GeoBlue บริษทั ประกันภัยชัน้ นำระดับนานาชาติ จากการสำรวจในกลุม ผูเ ชีย่ วชาญ
ทางการแพทย ผูปวย และผูรับบริการ
• บริษัทไดรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020
สาขาความเปนเลิศดานสินคา/การบริการ (Product / Service Excellence) สำหรับ
องคกรที่มีรายไดมากกวา 10,000 ลานบาท ตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยรางวัลดังกลาวจัด
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร ซึ่งแสดงถึงการเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ จากการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบ Total Quality Management หรือการบริหารคุณภาพโดย
รวม และประสบการณในการใชบริการของคนไข
• บริษัทไดรับรางวัล “All-Asia Executive Team Honored Company - Thailand”
(Best CEO, Best IR Professional, Best IR Program และ Best ESG) จากนิตยสาร
Institutional Investor สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในป 2562 ซึ่งเปนการรับ
รางวัลตอเนื่องเปนปที่ 2
• บริษทั ไดรบั รางวัล SET Awards ในหมวดรางวัล“บริษทั จดทะเบียนดานผลการดำเนิน
งานดีเดน” (Outstanding Company Performance Awards) ของกลุมบริษัทจด
ทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท จากงาน SET
Awards 2020 ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร
สะทอนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสรางผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต และผล
ตอบแทนตอผูถือหุนอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร
จัดการที่ดี

• บริษทั ไดรบั คัดเลือกเขาสูร ายชือ่ หุน ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำป 2563 ในกลุมบริการ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แสดงถึง
การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมี
การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance
หรือ ESG)
• บริษทั ไดรบั รางวัล “บริษทั ยอดเยีย่ มแหงป 2563 กลุม บริการ” (Best Public Company
of the Year 2020 – Service) จากวารสารการเงินธนาคาร สำหรับการประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป 2562
• เครือ BDMS ไดรบั รางวัล Global Health and Travel Awards จาก Global Health
and Travel นิตยสารชั้นนำดานการสงเสริมการทองเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ไดแก
- Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Paciﬁc - โรงพยาบาล
วัฒโนสถ
- Best Hospital of the Year in Thailand – โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- 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
• บริษัทไดรับรางวัลยอดเยี่ยมดานนักลงทุนสัมพันธ Best IR in Healthcare Sector
จากนิตยสาร IR Magazine ซึ่งไดมอบรางวัลใหแกบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่มีความโดดเดนดานนักลงทุนสัมพันธ
• โรงพยาบาลพญาไท 2 ในเครือ BDMS ไดรบั รางวัล Bangkok Life Assurance Smart
Hospital Award 2020 ดานการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย จากบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• กลุม โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS ไดรบั รางวัล “องคกรดีเดนทีน่ า ทำงาน
มากทีส่ ดุ ในเอเชียประจำป 2020” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia
2020) จาก นิตยสาร HR Asia แสดงถึงความมุงมั่นขององคกรในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล โดยการสงเสริมพนักงานใหมกี ารพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ งสม่ำเสมอ
และสามารถดึงศักยภาพมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจยุคใหม

BDMS
SCG

Innovation Cooperation
โครงการความรวมมือดานนวัตกรรม
BDMS –SCG

หนึง
่ ในสิง
่ ที่ BDMS ใหความสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสรางสภาพแวดลอมทีด
่ ใี หแกพนักงาน เพือ
่ เอือ
้ ใหเกิดการ
ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูก
 บ
ั การสรางสรรคบริการทีส
่ ามารถสนองความตองการของผูป
 ว ยไดสง
ู สุด เราจึงไดรเิ ริม
่ โครงการ
พัฒนานวัตกรรมภายในองคกร การอบรมใหความรูดานการสรางนวัตกรรม และการสรางจิตสำนึกในการพัฒนา ควบคูกับการ
พัฒนานวัตกรรม รวมมือกับ บริษท
ั ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ซึง
่ เปนพันธมิตรจากอุตสาหกรรมทีแ่ ตกตาง เพือ
่ แบงปน
องคความรูผานระบบนวัตกรรมแบบเปด

โครงการพัฒนา
Premium BDMS
Transfer Wheelchair
การพัฒนาอุปกรณและครุภัณฑทางการแพทยตองอาศัยกระบวนการออกแบบและ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสอดคลองกับการใชงานมากที่สุด ดังนั้น
อุปกรณและครุภัณฑทางการแพทยจึงมักนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ตอภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
รถเข็นผูป ว ย ถือเปนหนึง่ ในอุปกรณทางการแพทยทส่ี ำคัญ BDMS จึงริเริม่ โครงการพัฒนา
Premium BDMS Transfer Wheelchair สำหรับผูป ว ยภายในโรงพยาบาล ใหแตกตาง
จากผลิตภัณฑเดิมในตลาด เพื่อสรางความสะดวกสบายสูงสุด ผานการออกแบบอยาง
เหมาะสม เชน การพัฒนาเบาะรถเข็นรองรับการนัง่ ไดอยางถูกหลักการยศาสตร (Ergonomic)
การเพิม่ เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ปองกันผูป ว ยพลัดตกจากรถเข็น และการปรับทีว่ างแขน
ซึง่ ชวยในการยึดจับเมือ่ ผูป ว ยตองลุกนัง่ รถเข็นเอง รวมไปถึงแทนวางขาทีส่ ามารถยืดออก
เพือ่ รองรับผูป ว ยขาเจ็บใสเฝอก นอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะกับผูเ ข็น สามารถ
เข็นรถไดงาย ผอนน้ำหนัก ลดพื้นที่การจัดเก็บ งายตอการทำความสะอาดเพื่อลดการ
แพรกระจายเชื้อและการดูแลรักษาในระยะยาว ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑซึ่ง
สามารถผลิตไดภายในประเทศ จะเปนผลดีในการสรางศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขันแกประเทศในอนาคต

โครงการพัฒนารถจายยาอัจฉริยะ
Medication Cart
โครงการพัฒนารถจายยาอัจฉริยะ เริม่ ตนจากการบูรณาการความรูร ะหวางผูเ ชีย่ วชาญการ
พัฒนาผลิตภัณฑ วิศวกร ผูเ ชีย่ วชาญดานเทคโนยีสารสนเทศของ SCG รวมกับประสบการณ
และองคความรูด า นการดูแลรักษาพยาบาลของ BDMS ไดมกี ารพัฒนาออกแบบรถจายยา
ใหมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับขอกำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยผูปวย ตลอดจน
เหมาะสมกับลักษณะการบริการและแกไขปญหาในการปฏิบตั งิ านของพยาบาล เชน การ
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลโรงพยาบาลเพื่อการระบุตัวผูปวยและคำสั่งยาอยางถูกตอง
เพือ่ ปองกันความผิดพลาดกอนการบริหารยา การปรับรถใหมนี ำ้ หนักเบาเพือ่ สะดวกในการ
เคลือ่ นยายและประหยัดพลังงาน การปรับขนาดลิน้ ชักบรรจุยา รวมถึงการเพิม่ อุปกรณเสริม
ตางๆ เชน ถังทิ้งขยะติดเชื้อ ของมีคม ที่จัดเก็บสารน้ำ เพื่อใหพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการแกผูปวย ทั้งนี้ จากการทดลองใชรถจายยาตนแบบในโครงการพัฒนา
Medication cart ในพื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ BDMS ไดประเมินผล
การใชงานและทำการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ การพัฒนารถจายยาทีม่ คี วามเหมาะสมกับ
การใชงานในโรงพยาบาลทุกระดับในทุกภาคสวนของประเทศ โดยมุงหวังเปนอยางยิ่งวา
โครงการพัฒนา Medication cart จะเปนหนึ่งในแรงกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาอุปกรณทางการแพทยอื่นตอไปในอนาคต

โครงการสรางสรรค
Circular Christmas Tree
โครงการ Circular Christmas Tree เริม่ ตนจากความพยายามในการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ผานการบูรณาการความรูจากการระดมความคิดเห็นรวมกันระหวาง
BDMS–SCG เพือ่ การวิเคราะหหาของเหลือใชจากการปฏิบตั งิ านนำกลับมาใชใหมไดอยาง
มีคณ
ุ คา จากความเชีย่ วชาญดานสุขอนามัยจาก BDMS ประกอบกับความชำนาญดานการ
วัสดุศาสตร และการออกแบบอยางสรางสรรคของ SCG จึงเปนจุดเริม่ ตนในการนำแกลลอน
น้ำยาลางไต ซึง่ มีวสั ดุหลักเปนพลาสติก HDPE กลับมารีไซเคิล ใหเปนกระถางตนไมสำหรับ
การปลูกตนไมภายในอาคาร ดวยการออกแบบเปนกระถาง 2 ชัน้ เพือ่ ลดการระเหยของน้ำ
ทำใหเกิดความชื้นสวนเกินในอาคารเพื่อนำมาปลูกตนพลูดางราชินีสีทอง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการลด PM 2.5 และกาซคารบอนไดออกไซด ซึง่ ชวยลดมลภาวะในอาคารไดเปนอยางดี
ทัง้ นี้ จากการดำเนินงานทีผ่ า นมา โรงพยาบาลในเครือ BDMS สามารถลดขยะจากแกลลอน
ได 150 – 200 ชิ้นตอวัน
ในเทศกาลสงความสุขสำหรับป 2564 BDMS ไดประชาสัมพันธโครงการดังกลาวโดย
การนำกระถางตนพลูดา งซึง่ ผลิตจากแกลลอนน้ำยาลางไตมาสรางสรรคเปนตนคริสตมาส
และเปนของที่ระลึกในเทศกาลสงความสุข ถือเปนหนึ่งในการการดำเนินธุรกิจตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ระบบและนวัตกรรมระดับนานาชาติ
ไดรับการยอมรับจากโรงพยาบาล
ชั้นนำทั่วโลก
ความปลอดภัยของผูป ว ยและการรักษาอยางมีประสิทธิภาพแบบไรรอยตอระหวางบุคลากร
ที่มีความชำนาญการเฉพาะทาง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผูปวยหนักเปนสิ่งที่เครือ
BDMS มุง มัน่ และตัง้ ใจทำเสมอมา เปนทีม่ าซึง่ ทำใหโรงพยาบาลกรุงเทพเห็นความสำคัญ
ของ Smart ICU และนำเขามาใชในแผนกผูป ว ยหนักของโรงพยาบาล (Intensive care unit)
Smart ICU เปนระบบและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ไดรบั การยอมรับจากโรงพยาบาล
ชั้นนำทั่วโลก โดยใชเทคโนโลยีทาง medical informatics ใชคอมพิวเตอรเก็บรวบรวม
ขอมูลทางคลินิกตางๆ ของผูปวยแตละราย มีการรวบรวมและประมวลผลอยางแมนยำ
และวิเคราะหแบบ real-time ในรูปแบบที่เอื้ออำนวยตอการดูแลรักษาผูปวยวิกฤติซึ่ง
ตองการการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแบบทันทวงที โดยบันทึกสัญญาณชีพ ระดับ
ออกซิเจนในเลือด ปริมาณสารน้ำเขา-ออก ระดับความดันภายในสมอง ระดับการตืน่ หลับ
คลื่นไฟฟาหัวใจ คลื่นไฟฟาสมอง เปนตน
เพื่อเปนการปรับการดูแลรักษาใหเหมาะสมกับอาการของผูปวยแตละรายอยางทันเวลา
ขอมูลทีจ่ ำเปนตอการรักษาทัง้ หมดจะถูกบันทึกและสามารถนำมาเปรียบเทียบเพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจของแพทยในการรักษาผูป ว ยไดตลอด 24 ชัว่ โมง ทัง้ ในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาลเพื่อรองรับระบบการปรึกษาทางไกล (telemedicine-ICU) ในอนาคต
หลักการของ Real-time data collection, integration of information, actionreaction ยังชวยใหแพทยและพยาบาลสามารถติดตามผลการรักษาผูปวยไดตลอดเวลา
และสามารถปรับเปลีย่ นการรักษาใหเหมาะสมกับผูป ว ยแตละรายตามหลักของ personalized
medicine
ขอมูลตางๆ เหลานีน้ อกจากจะไดใชแบบ real-time แลว จากการทีข่ อ มูลมีการเก็บบันทึก
อยางเปนระบบ จึงทำใหมีประโยชนในการคนควาวิจัย หาเครื่องมือหรือคาชี้วัดในการ
วางแผนหรือปองกันภาวะอันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดกับผูปวยไดอีกดวย

SMART

ICU

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

บริษทั มีสายการประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
โดยเปนการดำเนินงานผานบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้
บริษัทไดมีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและเกี่ยวของกับธุรกิจ
โรงพยาบาล ซึ่งสามารถสรุปโครงสรางรายไดตามงบการเงินรวม
ไดดงั นี้ :
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย : เปรียบเทียบระหวางป 2561-2563
ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย

รายไดคารักษาพยาบาล
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. สมิติเวช
บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร
บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
บจก. เปาโลเมดิค
บจก. การแพทยสยาม
บมจ. ศูนยการแพทยไทย
บจก. เปาโล สมุทรปราการ
บจก. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
บจก. วัฒนเวช
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

อัตราการ
ถือหุน (%)
100.00
95.76
91.48
98.62
100.00
85.71
99.76
93.65
84.00
97.27
100.00
99.76
99.72
98.82
100.00
99.70
91.45
100.00
100.00
64.03
100.00

2563
รายได
%
9,863.89
10,167.13
2,110.45
11,112.57
3,543.32
1,117.02
972.51
1,248.68
374.38
3,361.76
2,434.87
549.05
1,466.18
1,485.80
532.62
2,224.01
1,701.49
791.56
678.82
687.21
1,096.05

15.14
15.60
3.24
17.05
5.44
1.71
1.49
1.92
0.57
5.16
3.74
0.84
2.25
2.28
0.82
3.41
2.61
1.21
1.04
1.05
1.68

(หนวย : ลานบาท)

2562
รายได
%
14,703.51
12,449.03
2,990.17
13,506.70
3,672.88
1,136.52
1,059.13
1,339.45
400.93
4,069.42
2,785.63
630.56
1,634.85
1,664.75
774.38
3,028.52
1,893.11
1,026.76
767.19
944.11
1,181.62

18.46
15.63
3.76
16.96
4.61
1.43
1.33
1.68
0.50
5.11
3.50
0.79
2.05
2.09
0.97
3.80
2.38
1.29
0.96
1.19
1.48

2561
รายได
%
13,749.41
11,506.83
2,946.40
12,887.95
3,313.73
1,193.64
1,232.11
1,334.79
324.57
3,936.28
2,536.74
550.51
1,427.64
1,636.09
715.52
2,900.54
1,721.00
956.59
728.95
761.32
977.96

18.51
15.49
3.97
17.35
4.46
1.61
1.66
1.80
0.44
5.30
3.41
0.74
1.92
2.20
0.96
3.90
2.32
1.29
0.98
1.02
1.32

(หนวย : ลานบาท)

ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย

อัตราการ
ถือหุน (%)

คารักษาพยาบาล
100.00
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
100.00
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร (BSN)
50.03
บจก. โรงพยาบาลเทพากร (ถือหุนโดย BSN)
100.00
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล
100.00
บจก. สมิติเวช ชลบุรี
100.00
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
100.00
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร
100.00
บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
100.00
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
80.00
Angkor Pisith Co., Ltd.
100.00
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
รวม
รายไดที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
98.69
บจก. เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส
100.00
N Health (Cambodia) Co., Ltd.
95.00
บจก. เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา
60.00
N Health Myanmar Co.,Ltd
บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) 95.00
รวม
รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก

2563
รายได
%

2561
รายได
%

2562
รายได
%

671.67 0.90
742.13 0.93
715.91 1.10
1,435.85 2.20 1,559.35 1.96 1,365.49 1.84
142.57 0.19
150.94 0.19
160.79 0.25
768.13 1.18 1,158.88 1.46 1,197.63 1.61
729.72 0.98
898.17 1.13
954.32 1.46
586.54 0.79
648.21 0.81
565.50 0.87
249.12 0.34
316.37 0.40
363.79 0.56
102.91 0.14
239.06 0.30
446.13 0.68
0.00
126.46 0.16
138.18 0.21
178.94 0.24
199.38 0.25
125.43 0.19
789.02 1.06
940.37 1.18
983.48 1.51
64,176.92 98.48 78,638.54 98.75 73,352.18 98.74
896.41 1.21
945.33 1.19
939.10 1.44
0.70 0.00
4.26 0.01
18.17 0.03
0.11 0.00
0.00
0.26 0.00
36.80 0.05
42.17 0.05
31.23 0.05
0.00
0.00
0.80 0.00
934.02 1.26
991.75 1.25
989.55 1.52
65,166.46 100.00 79,630.29 100.00 74,286.20 100.00

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

รายช�่อบร�ษัท
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
รวม

อัตราการถือหุน (%)

2563

2562

2561

100.00
87.05
100.00
95.76

1,343.22
790.33
654.74
119.33
2,907.62

1,408.71
824.70
735.01
123.92
3,092.35

1,418.35
758.66
791.76
117.98
3,086.75
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1. ลักษณะการใหบร�การและผลิตภัณฑ
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาลของกลุม

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

ลำดับ โรงพยาบาล
กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
1
โรงพยาบาลกรุงเทพ
2
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
3
โรงพยาบาลวัฒโนสถ
4
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร
5
โรงพยาบาลกรุงเทพ
อินเตอรเนชั่นแนล
6
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
7
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร
8
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
9
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
10
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
11
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
12
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
13
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
14
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
15
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
16
โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง
17
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
18
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
19
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
20
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
21
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
22
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
23
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร
24
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
25
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน
กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
26
โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท
27
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
28
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ช�่อบร�ษัท

ขนาด
โรงพยาบาล
(เตียง)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

373
97
48
52
172

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

64
210
142
255
400
220
185
114
175
171
31
120
195
140
266
200
52
150
80
151

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

311
400
184

จำนวน
เตียงรวม

4,063

อัตราการ
ถือหุน

(รอยละ)

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

95.76
95.76
67.38

ลำดับ โรงพยาบาล

ช�่อบร�ษัท

ขนาด
โรงพยาบาล

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
29
บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) (1)
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
30
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
31
โรงพยาบาล BNH
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
32
กลุมโรงพยาบาลรอยัล
Royal Angkor Pisith
Angkor Pisith Co., Ltd.
33
Royal Phnom Penh Hospital
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
34
กลุมโรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลพญาไท 1
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (2)
35
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (2)
โรงพยาบาลพญาไท 2
36
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2)
โรงพยาบาลพญาไท 3
37
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (2)
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
38
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร
39
กลุมโรงพยาบาลเปาโล
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
40
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
41
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
42
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
43
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย
44
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
45
กลุมโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลศรีระยอง
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
46
โรงพยาบาลเทพากร
บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (3)
47
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
โรงพยาบาลดีบุก
48
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
โรงพยาบาลจอมเทียน
49
จำนวนเตียงรวมกลุม BDMS
กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (4)
โรงพยาบาลเอกอุดร
50

(เตียง)

จำนวน
เตียงรวม

อัตราการ
ถือหุน

(รอยละ)

64.03
100.00

150
260
59

1,364

144

144

91.48

130

80.00
100.00

1,241

98.62
97.81
97.58
74.35
99.76

1,008

100.00
100.00
100.00
93.65
85.71
84.00

30
100
224
260
267
350
140
267
150
162
200
169
60
195
100
100
232

350

627
8,577

100.00
50.03
99.70
97.27

25.11

หมายเหต : (1) บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 35.01 โดย BDMS และรอยละ 29.02 โดยบริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS
ถือหุนรอยละ 100.00
(2) ถือหุนโดย บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 98.62
(3) บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด ถือหุนโดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 100.00
(4) บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ถือหุนโดย BDMS รอยละ 15.26 และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด รอยละ 10.00

54
55

ธุรกิจที่เกี่ยวของและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาลของกลุม
ประเภทธุรกิจ

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

1 ธุรกิจดานบริการสุขภาพเชิงปองกัน
(Wellness Clinic)
2 ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ
และวัสดุภัณฑทางการแพทย
3 จำหนายและเวชภัณฑ
4 หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) และ
Share Services ดานจัดซื้อ

5 หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล
6 Share services ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 บริการขนสงผูปวยทางอากาศ
(Medical Evacuation)
8 บริการดานการจัดเลี้ยงและอาหารใหแก
ผูใชบริการในกลุม
9 บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)
เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา
10 กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare
Business (Holding Company)
11 ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทางใหกลุมบริษัท
12 ธุรกิจประกันสุขภาพ
13
14
15
16
17

บริการดานบัญชี
บริหารสินทรัพย
โรงแรม
Health Innovation
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ช�่อบร�ษัท

อัตราการถือหุน
(รอยละ)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

100.00

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (1)
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) (2)
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด (3)
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด (4)
บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด (1)
N Health Cambodia Co., Ltd. (5) (จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)
N Health Myanmar Co., Ltd. (5) (จดทะเบียนที่ประเทศพมา)
บริษัท โนโวยีน เอ็นเฮลท (ประเทศไทย) จำกัด (8)
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด (6)

100.00
87.05
47.17
100.00
98.69
95.00
100.00
60.00
30.00
95.00
100.00
100.00

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด (7)
บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด (7)
S.R. Property Investment Co., Ltd.
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.
Phnom Penh First Property Co., Ltd.
บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)
N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด (7)
บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด (1)

95.74
95.76
49.00
49.00
49.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

หมายเหตุ : (1) ถือหุนโดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
(2) ถือหุนโดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 46.88 และ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด รอยละ 0.33
(3) ถือหุนโดย บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
(4) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 74.02 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) รอยละ 21.04 และ บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด รอยละ 4.93
(5) ถือหุนโดย N Health Asia Pte. Ltd.
(6) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 87.25 และ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 12.75
(7) ถือหุนโดย บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
(8) ถือหุนโดย บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด

2. ภาวะตลาดและการแขงขัน

บริษัทคาดวา
ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนสวนใหญ
จะทยอยฟนตัว
ในป 2564-2565
จากจำนวน
ผูปวยชาวไทย
และผูปวยตางชาติ
ที่เพิ่มขึ้น

2.1 ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ไดสง ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจในรูป
แบบเดิมทำใหเกิดการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อใหสอดรับกับมาตรการ Social Distancing
โดยโรงพยาบาลเอกชนตองปรับรูปแบบการใหบริการที่เปน Individual มากขึ้น เชน
การใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนที่บาน ขณะที่ตองใหความสำคัญกับการทำ Digital
Transformation และนำเทคโนโลยีมาใชอยางจริงจัง เพื่อเปนเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของใหบริการและชวยขับเคลื่อนธุรกิจใหอยูรอดไดในระยะยาว เชน เทเลเมดิซีน (Telemedicine) ที่สามารถชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสามารถ
พูดคุยกันไดแบบ Real-Time และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยทำใหคนเขาถึงบริการ
ทางการแพทยไดสะดวกมากขึ้น
แมวา โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะไดรบั ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด
COVID-19 ในป 2563 บริษทั คาดวาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญจะทยอยฟน ตัวใน
ป 2564-2565 จากจำนวนผูปวยชาวไทยและผูปวยตางชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การฟนตัวดัง
กลาวขึน้ กับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การสนับสนุนของภาครัฐ ความมัน่ ใจใน
การรักษาพยาบาลและการเดินทางขามประเทศทั่วโลก รวมทั้งสถานการณโรคระบาด
COVID-19 ที่คาดวาจะดีขึ้นจากป 2563
สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวมีแนวโนมการเติบโตดี มีปจ จัย
สนับสนุนจากความตองการใชบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นจากกระแสการ
ตืน่ ตัวและการใสใจดูแลสุขภาพ ประกอบกับอัตราการเพิม่ ขึน้ ของกลุม โรคทีซ่ บั ซอน โดย
เฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ประเทศไทยกำลังกาวเขาสูส งั คมสูงอายุ นอกจากนีก้ ารเพิม่ ขึน้ ของชน
ชัน้ กลางทีม่ รี ายไดมากขึน้ ชวยหนุนความตองการใชบริการในโรงพยาบาลเอกชน ประกอบ
กับความตองการของผูบริโภคที่ตองการรับบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐานและไดรับ
ความสะดวกสบายในการใหบริการ ทั้งผูใชบริการชาวไทย และชาวตางชาติ โดยเฉพาะ
ผูใ ชบริการชาวตางชาติทม่ี คี วามนิยมเขามาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทย ซึง่ เปน
ปจจัยสนับสนุนผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้จำนวนผูมีประกันสุขภาพไดเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง 3 ปที่ผานมามี
สวนสนับสนุนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นเชนกัน
2.2 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
เพือ่ รองรับโอกาสทีจ่ ะเกิดจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ในป 2563 บริษทั ไดดำเนินการจัดตัง้ คลินกิ ขึน้ หลายแหงในภาคตะวันออก และไดยกระดับ
คลินกิ กรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียนใหเปนโรงพยาบาลจอมเทียน ทำใหในป 2563 บริษทั
มีโรงพยาบาลทั้งสิ้นรวม 49 โรงพยาบาล
การทีบ่ ริษทั เพิม่ จำนวนคลินกิ โรงพยาบาล ยกระดับโรงพยาบาล เพิม่ บริการทางดาน
สุขภาพและการแพทยครบในทุกชวง ตัง้ แตดแู ลสุขภาพกอนปวย รักษาเมือ่ ปวย และหลัง
การรักษา ทำกายภาพบำบัด พักฟน นอกจากจะชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการบริการ
ใหกับประชาชนในพื้นที่ไดมากขึ้น ยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ
ประเทศ และภูมิภาค APAC อีกทางหนึ่งดวย

56
57

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

โรงพยาบาล
กรุงเทพ
ไดรับการจัด
อันดับใหเปน
โรงพยาบาล
ที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย
ในป 2563
นับเปนความภาคภูมใิ จทีน่ ติ ยสารระดับโลก Newsweek จากสหรัฐอเมริกา รวมกับStatista ศูนยฐานขอมูลสถิตขิ องประเทศเยอรมัน
และ GeoBlue บริษทั ประกันภัยชัน้ นำระดับนานาชาติ ไดจดั อันดับใหโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ เปนอันดับที่ 1 โรงพยาบาล
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Hospital in Thailand 2020) จากการลงคะแนนโดยกลุมผูเชี่ยวชาญทางการแพทย ผูปวย และ
ผูรับบริการ ซึ่งมีเกณฑพิจารณาดังนี้
• ความพึงพอใจและความปลอดภัยของผูปวย
• อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิตต่ำ
• การวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็ว
• คุณภาพการรักษาดวยแพทยเฉพาะทาง
จากความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมการแพรระบาดระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหหลายองคกรชัน้ นำระดับโลก เชน
WHO และประเทศตางๆ เห็นถึงความสามารถของการสาธารณสุข และการแพทยไทยในการจัดการกับปญหาระดับโลก ทำใหภาพของ
การแพทยไทยโดดเดนขึ้นมากกวาเดิม จึงเปนโอกาสดีตอบริษัท ในการขยายตลาดในตางประเทศตอไป
การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหมีการประกาศ curfew, lock down และปดสนามบิน ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ
ตอเนื่องมาในไตรมาสที่ 2 เปนผลให
1. ตลาดชาวไทยและชาวตางชาติในประเทศ: มีความกังวลเรื่องการมาโรงพยาบาลวาอาจไดรับเชื้อโรค และทางโรงพยาบาลเอง
ก็มีมาตรการการควบคุมและลดความเสี่ยง โดยชะลอหรือยกเลิกการผาตัด รวมถึงหยุดบริการในบางคลินิก เชน คลินิกทันตกรรม
นอกจากนี้ การจำกัดเวลาในการออกจากบานยามวิกาล ทำใหมีการเขามาใชบริการในโรงพยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
ในโรงพยาบาลเอกชนลดลง
2. ตลาดตางประเทศ: ดวยการเดินทางมีขอ จำกัดมากขึน้ ทัง้ จากกฎระเบียบของประเทศตนทางและปลายทาง และจำนวนเทีย่ วบิน
ที่ลดลง ทำใหนักทองเที่ยว นักธุรกิจรวมถึงผูปวยที่จะเดินทางเขามารับบริการทางการแพทยลดลงอยางมาก สงผลใหรายไดของบริษัท
จากตลาดตางประเทศลดลง แตยังคงมีตลาดชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทยและประเทศขางเคียง
• Alternative State Quarantine (ASQ): โรงแรมในเครือบริษัท คือ Movenpick BDMS Wellness Resort ไดรวมมือกับ
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ริเริม่ ทำ ASQ โดยไดรบั การอนุมตั จิ ากทางราชการใหสามารถใช Movenpick BDMS Wellness
Resort เปน ASQ ไดรายแรก ตอจากนั้นหลายโรงแรมและโรงพยาบาลทั่วประเทศไดใชแนวทางนี้ โดยมาเรียนรูขั้นตอนกระบวน
การทำงาน ASQ จากบริษัท

• Alternative Hospital Quarantine (AHQ): การพักและกักตัวในโรงพยาบาลเพือ่
รอรับการรักษา โดยมี 30 โรงพยาบาลในเครือบริษัทไดรับอนุมัติจากทางราชการ
ใหดำเนินการดังกลาว
• Healthy Bot: โรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดใชหนุ ยนตในการสงอาหารและยาให
กับผูปวยที่พักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลทำใหลดการสัมผัสผูใชบริการ ลดโอกาส
เสี่ยงแพรกระจายของเชื้อโรค สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว
• Tyto care: เปนเครื่องมือที่ผูปวยสามารถใชตรวจสุขภาพเบื้องตน ไดแก อุณหภูมิ
ปอด หัวใจ หู ชองคอ ผิวหนัง โดยสามารถสงขอมูลใหแพทยวินิจฉัย online 24
ชั่วโมง เครื่องมือนี้เปนหนึ่งในการขยายบริการของบริษัท แบบ telemedicine
หรือ home care services
• Drive through: หลายโรงพยาบาลในเครือไดใหบริการ drive through vaccination
เพื่อลดความกังวลของผูรับบริการที่ตองการเพียงแคการฉีดวัคซีน
• Home services: โรงพยาบาลในเครือหลายแหงไดใหบริการการฉีดวัคซีน การเก็บ
ตัวอยางเลือด จัดสงยา ถึงยังบาน ที่พักของผูรับบริการ
• Samitivej Virtual Hospital: แอปพลิเคชัน่ ของโรงพยาบาลสมิตเิ วชทีช่ ว ยอำนวย
ความสะดวกใหผปู ว ยสามารถติดตอสือ่ สารปรึกษากับแพทยและพยาบาลไดตลอด
24 ชัว่ โมง โดยไมตอ งเดินทางมาทีโ่ รงพยาบาล แอปพลิเคชัน่ นีเ้ ปนหนึง่ ในการขยาย
บริการของบริษัท แบบ telemedicine
• Charter ﬂights ยางกุง -กรุงเทพ และพนมเปญ-กรุงเทพ: บริษทั ไดจดั เครือ่ งบินเชา
เหมาลำ หรือ chartered ﬂight จากยางกุงและพนมเปญ ใหกับผูปวยและญาติ
สำหรับการเดินทางเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS
จากขอมูลขางตนนี้ จะเห็นวาบริษทั ไดใชทง้ั อุปกรณเครือ่ งมือทีม่ อี ยูแ ลว เครือ่ งมือใหมๆ และทีส่ ำคัญคือการสรางกระบวนการทำงาน
ระบบและแอปพลิเคชั่นใหมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น มีการนำเสนอสินคาและบริการใหสอดคลองกับสภาพการณ และความตองการ
ของตลาดที่เปลี่ยนไป
ในดานการตลาด ถึงแมจะมีขอ จำกัดในการดำเนินการจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั ยังคงทำงานรวมกับพันธมิตร
ทั้งในประเทศและตางประเทศตามแผนงาน โดยในชวงไตรมาสที่ 2-3 ไดเนนการนำเสนอบริการสินคาใหมๆ การขยายพันธมิตรและ
การขยายชองทาง โดยมีการดำเนินการหลักๆ ดังนี้
1. Insurance Marketing
บริษัทยังคงเสริมสรางเครือขายพันธมิตรในกลุมบริษัทประกันภัยทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
1.1) กลุมบริษัทประกันในประเทศ: ในป 2563 บริษัทไดรวมกับบริษัทประกันชั้นนำพัฒนาแผนประกันสุขภาพ และทำการตลาด
ในหลากหลายโครงการ อาทิ
• การรวมออกแผนประกัน ที่ใชในเครือ BDMS หรือ BDMS exclusive product ที่ครอบคลุมหลายกลุมตลาด ซึ่งเดิมมี
4 ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ ที่เปน BDMS Exclusive ไดแก
“My First Class Health Care” รวมกับ อลิอนั ซ อยุธยา ซึง่ เปนแผนประกันสุขภาพ สำหรับกลุม high-end มีวงเงิน
คุมครอง สูงถึง 80-100 ลานบาท
“อุนใจรักษ Gold” รวมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินคุมครอง 1-5 ลานบาท
“อุน ใจรักษ” เหมาจายตอป (Deductible plan) รวมกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินคุม ครอง 400,000800,000 บาท
ประกันสุขภาพ “อุน ใจรักษ ดีไลท” รวมกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินคุม ครอง 450,000-1,500,000
บาท
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ในป 2563 บริษัท ไดรวมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออก
ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ “Viriyah Healthcare by BDMS” ทีม่ จี ดุ ประสงค
เพือ่ สนองตอความตองการของผูค น และตลาดทีต่ อ งการประกันสุขภาพแบบ
เหมาจาย เขาใจงาย ในที่ราคายอมเยา และเขาถึงการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ได ดังที่เห็นจากยอดขายประกันสุขภาพคุมครองคาใชจายในการรักษาไวรัส
COVID-19 ที่มีสูงมาก ในชวงที่มีการระบาดหนักๆ ทำใหบริษัท ไดมีประกัน
สุขภาพหลากหลายแผน ที่คุมครอง และตอบสนองความตองการในทุกกลุม
ของตลาดตั้งแต high end, middle และ economy
• บริษทั มีทำการตลาดเคมเปญรวมกับบริษทั ประกันสุขภาพและบริษทั ประกันชีวิต เชน AIA เมืองไทยประกันชีวิต อลิอันซ อยุธยา วิริยะประกันภัย ฯลฯ
เพื่อกระตุนใหประชาชนไดมีความรูทางดานสุขภาพ การวางแผนคาใชจาย
ดานสุขภาพผานประกันสุขภาพมากขึ้น มีการออกบูธ มีการใหความรูเรื่อง
สุขภาพจากแพทยในเครือ BDMS มีการจัดโรดโชว ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด ตลอดทั้งป 2563
1.2) กลุม บริษทั ประกันในตางประเทศ: ในป 2563 บริษทั ไดตอ ยอดการทำงานรวม
กับบริษทั ประกันตางประเทศ ผานการสรางพันธมิตร และความรวมมือกับบริษทั
ประกัน เชน
• Ping An Health บริษัทประกันสุขภาพจากประเทศจีน ที่อยูใน Ping An
Group ซึง่ เปนบริษทั ประกันรายใหญทม่ี มี ลู คาตลาดสูงสุดของจีน โดยในเดือน
มีนาคม ไดทำการลงนามและเปดตัว ความรวมมือระหวาง BDMS และ Ping
An Health โดยทัง้ 2 บริษทั ไดรว มมือกันศึกษาความตองการของลูกคา ผูถ อื
กรมธรรมประกันสุขภาพของ Ping An Health ในกลุมตางๆ จนไดสินคาที่
ลูกคาของ Ping An Health ตองการ มีการเตรียมงานดาน operation เพื่อ
ใหลูกคาหรือผูปวยไดประสบการณที่ดีในการมารักษาตัวกับ BDMS อีกทั้งได
ขยายสิทธิลกู คาของ Ping An Health ใหสามารถมารักษากับโรงบาลในเครือ
BDMS ไดโดยสะดวก
• ความรวมมือนี้จะเปนรากฐานของการขยายงานดานประกันตางประเทศให
กับบริษัท
2. Digital Expansion
จากการทำ digital expansion ในชวงหลายปที่ผานมา ในป 2563 บริษัทจึงไดใช
ชองทางเหลานี้ทำ digital connection กับลูกคา คูคา และพันธมิตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ผานกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก
• Live streaming ใหกับคูคา และลูกคาของคูคา ในหัวขอตางๆ เชน
- Thailand Healthcare Express Experience
- World class Orthopedics treatment in Thailand
- World class treatment for advanced Cancer in Thailand
- World class Pediatric care at the only private children’s hospital in SE Asia

ในการนี้ บริษัทจึงไดพยายามสรรหา
บุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความ
สามารถ และสงเสริมใหมกี ารพัฒนาความรู
และวิทยาการความกาวหนาทางการแพทย
ใหมๆ ทั้งทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
• Webinar ใหกับกลุมบริษัทและองคกรตางๆ ในหัวขอตางๆ เชน
โดยมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนผาน
- Thailand’s success to overcome COVID-19
ระบบออนไลนเพือ่ นำไปแลกเปลีย่ นความรู
- Vaccine & Immunology
ถายโอน ตอยอดความรู ทัง้ ภายในและภาย
- Medical Rehabilitation in ICU
นอกใหกับโรงพยาบาลในเครือบริษัทผาน
- Setting up Travel Telemedicine clinic
ทางสือ่ ออนไลน โดยมีการพัฒนาโปรแกรม
- Conducting Effective Virtual Conversations
BDMS MSO Training ซึ่งสามารถใชได
- Setting up ASQ
ทุกโรงพยาบาลในเครือบริษัท รวมถึงการ
จากหัวขอ Live streaming และ Webinar ขางตน จะเห็นไดวา นอกจากบริษัทจะ คนหาแพทยผเู ชีย่ วชาญในเครือบริษทั ผาน
เปนตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอความรูแ ละประสบการณดา นการแพทยและการรักษา application นี้ นอกจากนี้ ยังมีการสอน
พยาบาลในเวทีนานาชาติแลว บริษทั ยังไดรบั การรองขอใหนำเสนอความรูแ ละประสบการณ การใชงานเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสอดรับ
ดานการบริหารและดานความคิดริเริ่มสรางสรรค อีกดวย
กับสถานการณปจจุบัน เชน การนำระบบ
โดยสรุป ถึงแมจะมีผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 บริษัทสามารถ การแพทยทางไกลมาใชเปนทางเลือกใน
ปรับตัวอยางรวดเร็ว โดยใชเครือ่ งมือและเทคโนโลยี รวมถึงสรางกระบวนการทำงานใหมๆ การใหบริการเพื่อใหผูมารับบริการมีความ
เพื่อตอบสนองตอสภาพการณและความตองการของตลาด อีกทั้งยังใชเวลาและโอกาสนี้ ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงยังสนับสนุนงาน
วางรากฐานทางการตลาด (marketing infrastructure) ใหกบั โรงพยาบาลในเครือ รวมถึง วิจยั ตางๆ โดยเฉพาะงานวิจยั ทางการแพทย
คูคาและพันธมิตรของบริษัท
เพื่อกอใหเกิดการรักษาที่มีคุณภาพและได
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
มาตรฐาน รวมถึงการสรางนวัตกรรมใหมๆ
1. บุคลากรทางการแพทย
ใหกับสังคม เชน องคความรูจากแนวทาง
บุคลากรทางการแพทยถือเปนหัวใจสำคัญของระบบบริการสุขภาพ บริษัทจึงไดมี ปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline)
นโยบายในการจัดหาแพทยและทันตแพทยทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในแตละสาขาของโรค รวม และงานวิจยั จากงานประจำ (Routine to
ถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อใหการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล Research : R2R) เพือ่ กอใหเกิดประโยชน
ตลอดจนการใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำตางๆ ทีใ่ หบริการแกผปู ว ยหรือผูม ารับบริการได กับผูปวยหรือผูมารับบริการ รวมถึงความ
อยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ในการจัดหาแพทย ทันตแพทย พยาบาล และ รวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทยนน้ั บริษทั ไดทำการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียง ชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย อาทิ แพทย ทันตแพทย เฉพาะศูนยแหงความเปนเลิศตางๆ อาทิเชน
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอน่ื ๆ จะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการการ
บริหารฝายแพทยและคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพื่อใหมั่นใจวาไดบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถในการทำงานรวมกัน
อนึง่ ในการใชบริการสุขภาพในภาวะปจจุบนั มีการใชบริการเพิม่ มากขึน้ และเปลีย่ นแปลงไป เชนมีการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรและโรคระบาดวิทยา ทำใหมีจำนวน
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการเกิดโรคอุบัติใหม
ขึ้น เชน ไขหวัด SAR ไขหวัดใหญ โรค COVID-19 เปนตน ทำใหสงผลใหมีความตองการ
บุคลากรทางการแพทยเพิ่มขึ้นและมีทักษะที่คอนขางเฉพาะมากขึ้นดวย
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หัวใจ สมอง มะเร็ง กระดูกและขอ เพือ่ เปน
สถานฝกสอนและแบงปนความรูใ หกบั แพทย
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย โดย
มีการสงไปศึกษาดูงาน และมีการประชุม
วิชาการรวมกันทั้งแบบที่มีการจัดประชุม
และผานระบบออนไลนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูซ ง่ึ กันและกัน นอกจากนี้ บริษทั ยัง
ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนใน
เทคโนโลยีทางการแพทยและเครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทย รวมถึงการอำนวย
ความสะดวกตางๆ ใหกบั บุคลากรทางการ
แพทย เพือ่ กอใหเกิดความสุขและมีทศั นคติ
ทีด่ ใี นการทำงาน โดยทุกๆ ป บริษทั จะจัด
ทำแบบสำรวจความผูกพันของแพทยและ
บุคลากรทางการแพทยที่มีตอองคกร และ
นำขอมูลทีไ่ ดรบั จากแบบสำรวจมาปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหแพทยและ
บุคลากรทางการแพทยมีความสุขทั้งทาง
รางกายและจิตใจเพื่อดำรงและรักษาซึ่ง
บุคลากรทางการแพทยทด่ี ใี หคงอยูก บั บริษทั
ตอไป
2. การจัดหายา เวชภัณฑ และเครื่องมือ
ทางการแพทย
บริษัทมีนโยบายและความมุงมั่นที่จะ
เสริมสรางความสัมพันธกับคูคาธุรกิจ รวม
ทัง้ ใหความสำคัญตอการสรางคุณคาทีย่ ง่ั ยืน
สูคูคาธุรกิจ โดยไดตระหนักถึงการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานอยางเปนรูปธรรม

บริษัทใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ อันเนื่องมาจากเปน
องคประกอบทีส่ ำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลโดยมีนโยบายการจัดหายา
และเวชภัณฑจากผูผ ลิตและผูจ ดั จำหนายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยสูง ผานการรับรอง
มาตรฐาน มีความเหมาะสมในดานราคา สามารถจัดสงสินคาไดตามระยะเวลาที่กำหนด
มีการใหบริการหลังการขาย รวมถึงการสำรองสินคาใหกบั บริษทั อยางตอเนือ่ งและไมพบ
ปญหาสินคาขาดคราวในสินคาที่มีความจำเปนสูงหรือกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน เพื่อ
สามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทเนนการใหบริการ
จัดการคลังสินคาอยางครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อชวยเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง มีสินคา
พรอมใชในปริมาณที่เหมาะสม สงผลใหสามารถลดตนทุนการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทไดมีแผนกลยุทธการเจรจาตอรองราคา และการบริหารความ
สัมพันธกับคูคาโดยเฉพาะคูคารายสำคัญ โดยบริษัทไดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลในเครือ จัดแบงขอมูลเพื่อหาความสัมพันธและ
จำแนกประเภท เพื่อเพิ่มอำนาจในการเจรจาตอรอง ชวยใหธุรกิจมีความสามารถในการ
แขงขันจากตนทุนสินคาทีล่ ดลงหรือทีเ่ รียกวาการประหยัดตอขนาด และการควบคุมจำนวน
รายการสินคาใหมคี วามหลากหลายอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการทบทวนและ
พัฒนากระบวนการทำงานใหมีความเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ
เพือ่ ลดระยะเวลาในการรอคอยยาและเวชภัณฑ และมีการเพิม่ ขีดความสามารถของระบบ
IT โดยมุง เนนทีจ่ ะนำขอมูลทีม่ ไี ปสูก ารวิเคราะหและพัฒนาการใหบริการเพือ่ ความเติบโต
อยางยัง่ ยืน อีกทัง้ บริษทั ยังใหความสำคัญกับการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบ
ได มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาอยางเปนรูปธรรม บริษัทมีนโยบาย
การจัดซือ้ จัดหายาและเวชภัณฑไวอยางชัดเจน และมีการใชระบบ e-Sourcing เพือ่ ชวย
ใหทกุ กระบวนการในการจัดซือ้ จัดหาสามารถสอบทานได และเปดโอกาสใหผขู ายทีม่ ศี กั ยภาพไดมีโอกาสในการเปนคูคากับบริษัท
นอกจากนี้อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยเปนอีกปจจัยสำคัญในการใหบริการ
แกผปู ว ยอยางมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และใหความปลอดภัยสูงสุด บริษทั จึงมีนโยบาย
ในการดำเนินการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลในเครือ ผานคณะกรรมการการจัดหาเครื่องมือแพทยซึ่งประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญ และทีมสหสาขา
วิชาชีพ รวมไปถึงวิศวกรเครื่องมือแพทย รวมกันคัดเลือกอยางรอบคอบ โดยพิจารณาถึง
ความจำเปน คุณภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณและเครือ่ งมือนัน้ ๆ เพือ่ ใหสอดคลอง
กับความตองการและการใหบริการของโรงพยาบาล กลยุทธในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ
และเครือ่ งมือทางการแพทยจะพิจารณาในหลายๆ มิติ ทัง้ ในเรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละคุณภาพ
ของเครื่องมือ ประโยชนในการรักษา ความปลอดภัย ระยะเวลาการสงมอบ และตนทุน
การเปนเจาของ รวมถึงรายงานผลการเปรียบเทียบเครือ่ งมือ จากสถาบันเครือ่ งมือแพทย
ระดับโลก นอกจากนี้การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยในยุคดิจิทัล ยังตอง

• ระดับที่ 3 กรณีทป่ี ระเทศไทยมีความ
จำเปนตองปดประเทศ ซึง่ จะกระทบ
ตอการกระบวนการขนสงเพื่อนำเขา
เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทย ซึ่งมี
การควบคุมสูงสุดบริษัทไดวางแผน
ใหความสำคัญอยางยิง่ ในเรือ่ งความปลอดภัยของขอมูลและความมัน่ คงทางไซเบอร ทีอ่ าจ
การติดตามการใชและมีรายงานการ
สงผลกระทบตอเครื่องมือทางการแพทย บริษัทมีการจัดซื้ออุปกรณและเครื่องมือทาง
ใชและสินคาคงเหลือทุกวันอีกทั้ง
การแพทยที่ผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ กรณีที่อุปกรณและเครื่องมือผลิตใน
เชือ่ มโยงกับเครือขายภายนอกทัง้ ภาค
ตางประเทศ บริษัทจะเลือกสั่งซื้อผานตัวแทนจำหนายในประเทศ และทำสัญญาซื้อขาย
รัฐและเอกชน
กับทางบริษัทตัวแทนจำหนายซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายที่แนนอนในสกุลเงินบาทไทย
นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว ดวย
เพือ่ ปองกันความเสีย่ งในเรือ่ งความผันผวนของคาเงินและอัตราเงินเฟอ รวมทัง้ มีขอ ตกลง
เกีย่ วกับการใหบริการหลังการขายอยางชัดเจน นอกเหนือจากนัน้ บริษทั ยังใหความสำคัญ โครงสรางของบริษทั ทีใ่ ชระบบเครือขายและ
กับการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณและเครือ่ งมือ เพือ่ ชวยใหเครือ่ งมือคงไวซง่ึ ความปลอดภัย มีการบริหารงานจากสวนกลางและกระจาย
มีความพรอมใชอยูเ สมอ และคงทนตลอดอายุการใชงานโดยมีระบบการจัดการในการคาด ไปยังศูนยตางๆ ทั่วประเทศ ทำใหบริษัทมี
คะเนอัตราการเสือ่ มของเครือ่ งมือ ทำใหไดขอ มูลทีส่ ามารถคาดคะเน ทำนาย อาการชำรุด ขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับความตองการการ
ในปจจุบัน อีกทั้งยังมีระบบแจงเตือนเพื่อนำอุปกรณและเครื่องมือเขาตรวจสอบสภาพ ใชยา เวชภัณฑ และเครือ่ งมือแพทย รวมถึง
การใชงาน รวมถึงมีระบบติดตามการเรียกคืนอุปกรณและเครื่องมือจากทั้งบริษัทผูผลิต อัตราการใชจากทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ อีก
ทัง้ ยังมีบริษทั ในเครือทีอ่ ยูใ นสายการผลิตยา
และสถาบันเครื่องมือแพทยทั้งในไทยและตางประเทศ
สำหรับป 2563 ที่ผานมา สถานการณโรคอุบัติใหม COVID-19 ที่เกิดขึ้นไดสงผล ซึง่ เปนสวนสำคัญเขามาเติมเต็มหวงโซอปุ กระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำใหตองปรับตัวในหลายๆ ดานเพื่อใหสอดคลอง ทานตั้งแตตนน้ำสูปลายน้ำ ทำใหบริษัท
กับการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม (New Normal) ของประชากรไทย บริษัทไดปรับนโยบาย สามารถบริหารและจัดสรรการกระจายยา
ดานการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ และเครือ่ งมือแพทยในวิกฤตครัง้ นี้ ดวยหลักการของ เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทยไปยังแตละ
การตืน่ รูแ ละปรับตัวอยางรวดเร็ว บริษทั มีความเขาใจถึงการแบงกลุม ของยา เวชภัณฑ และ ภูมิภาคไดอยางเหมาะสมโดยไมมีปญหา
เครื่องมือแพทย สำหรับสถานการณฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูกระบวนการคัดเลือกและสรรหา สินคาขาดคราวเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแตเกิด
อยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยา เวชภัณฑ และเครื่องมือ เหตุการณตง้ั แตตน ป 2563 จนกระทัง่ ปจจุบนั
แพทยที่มีความจำเปนสำหรับการชวยชีวิต และกลุมยาสำหรับนำมาใชในการรักษาโรค บริษทั ยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนยา
อุบัติใหมเกิดขึ้น โดยวางแผนการจัดซื้อจัดหาในสถานการณฉุกเฉินตามการคาดการณ เวชภัณฑ และ เครือ่ งมือแพทย แตอยางใด
ความรุนแรงของวิกฤต COVID-19 3 ระดับ ไดแก
• ระดับที่ 1 กรณีเกิดการระบาดเปนวงกวางภายในประเทศ ซึ่งจะทำใหความตอง
การทัง้ ยา เวชภัณฑ และเครือ่ งมือแพทยในการรักษาโรค และเวชภัณฑในการปองกัน
และการรักษา สูงขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัทไดวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ความตองการอยางกะทันหันนี้ดวยการวางแผนคนหายา เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทยทางเลือก เพือ่ ใหบริษทั มีความพรอมในการรับผูป ว ยเขาสูก ระบวนการรักษา
ตลอดเวลา
• ระดับที่ 2 กรณีเกิดการระบาดในประเทศทีเ่ ปนแหลงวัตถุดบิ สำคัญในกระบวนการ
ผลิตยา เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทย จนถึงขั้นเกิดการปดประเทศดังกลาว อาทิ
จีน อินเดีย และอิตาลี บริษัทไดวางแผนการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในสวน
ของยาและเวชภัณฑ โดยขยายปริมาณสินคาคงคลังเพือ่ ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการไดอยางเพียงพอในรอบระยะเวลา 60-90 ตามชนิดของยา เวชภัณฑ และ
เครื่องมือที่ไดมีการจัดกลุมและลำดับความสำคัญอยางมีหลักการ
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ขอมูล
หลักทรัพยและ
ผูถือหุน

1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท และ
ทุนชำระแลวจำนวน 1,589,200,189.50 บาท แบงเปนหุน สามัญจำนวน 15,892,001,895
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท

2. โครงสรางการถือหุน
บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้

ลำดับที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด (2)
รวม
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)
สำนักงานประกันสังคม
UBS AG SINGAPORE BRANCH
แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายแพทยจิโรจน สุชาโต และคูสมรส
นายอัฐ ทองแตง และคูสมรส
รวม

จำนวนหุน

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

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

15.47
9.05

6.50
5.97
3.82
3.47
3.46
2.60
2.48
2.13
54.95

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และขอมูลจากผูถือหุน

หมายเหตุ :
(1) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 11 มิถุนายน
2563 ประกอบดวย
ลำดับที่

ช�่อ-สกุล

1
2
3
4
5

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส
แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รวม

จำนวนหุน

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

524,187,900
243,440,900
239,192,000
136,250,000
105,000,000
1,248,070,800

24.95
11.59
11.39
6.49
5.00
59.42

(2) บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุนโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รอยละ 99.99
(3) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ประกอบดวย
ลำดับที่

ช�่อ-สกุล

1
2
3
4
5

บริษัท วิริยะพร็อพเพอรตี้ จำกัด
ครอบครัววิริยะพันธุ
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
นางสุวพร ทองธิว และครอบครัว
นางอรพรรณ พงศพิพัฒน และครอบครัว
รวม

จำนวนหุน

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

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

40.00
28.12
10.00
8.82
8.21
95.15

3. หลักทรัพยอื่น

บริษทั ไดออกหุน กูใ นนามของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) โดยยอดคงคางของหุน กูข องบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี้

หุนกูครั�งที่

ช�่อหุนกู

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนด
ไถถอน

1/2555
2/2555
1/2556
2/2556 ชุดที่ 2
1/2558
1/2559
1/2560 ชุดที่ 2
1/2560 ชุดที่ 3
รวม

BDMS228A
BDMS228B
BDMS233A
BDMS235A
BDMS256A
BDMS266A
BDMS222A
BDMS242A

6 ส.ค. 2555
8 ส.ค. 2555
14 มี.ค. 2556
10 พ.ค. 2556
25 มิ.ย. 2558
24 มิ.ย. 2559
8 ก.พ. 2560
8 ก.พ. 2560

6 ส.ค. 2565
8 ส.ค. 2565
14 มี.ค. 2566
10 พ.ค. 2566
25 มิ.ย. 2568
24 มิ.ย. 2569
8 ก.พ. 2565
8 ก.พ. 2567

* เฉพาะหุนกูที่เขารับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

จำนวน
หนวย

500,000
100,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
1,500,000

มูลคาที่
ออก

มูลคา
คงเหลือ

(ลานบาท)

(รอยละตอป)

500
100
4,000
1,000
2,000
3,000
2,500
1,500
14,600

500
100
4,000
1,000
2,000
3,000
2,500
1,500
14,600

4.50
4.50
4.63
4.39
3.95
2.99
2.97
3.46

(ลานบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

อันดับความ
นาเช�่อถือ
ครั�งหลังสุด*

AA
AA
AA
AA
AA
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4. นโยบายการจายเง�นปนผล

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

4.1 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทไดกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 เปนตนไป โดยมีนโยบาย
จะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและความ
ตองการใชเงินทุนของบริษทั ในแตละป โดยตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึง่ สามารถอนุมตั ิ
จายไดโดยคณะกรรมการบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั เห็นวา บริษทั มีผลประกอบการทีด่ แี ละมีสภาพคลองเพียงพอ ตอมา เมือ่ วันที่
28 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงนโยบายการจายเงินปนผลจากไมตำ่ กวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เปน ไมต่ำกวารอยละ 50 ของงบการเงินรวม
ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้คือ
การจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป
กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)
กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)
เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน)
อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)
- งบการเงินรวม
- งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 (ปรับปรุงใหม)

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%

4.2 นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีที่เปนบริษัทยอยที่มิไดเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยดังกลาว
จัดสรรเงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนัน้
จึงมีนโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษทั และเปนไปตามนโยบายของบริษทั ยอยแตละบริษทั
ที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน

ปจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ

ธนาคารแหงประเทศไทย คาดวาเศรษฐกิจ
ไทยในป 2564 จะฟน จากป 2563 แตอตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจมีความเสีย่ ง
จากหลายปจจัย โดยเฉพาะความไมแนนอน
ของสถานการณ COVID-19 ในระยะสั้น
รวมถึงการเขาถึงและการกระจายวัคซีน
ปองกัน COVID-19 ในไทยที่อาจเปนไป
อยางจำกัด ซึ่งจะกระทบตอการเปดรับ
นักทองเทีย่ วตางชาติในระยะถัดไป นอกจากนี้
การฟนตัวยังมีแนวโนมแตกตางกันมากใน
แตละภาคเศรษฐกิจและกลุม พืน้ ที่ (uneven
recovery) ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แม
การรักษาพยาบาลจะเปนหนึ่งในปจจัยสี่
แตผลกระทบทางเศรษฐกิจสงผลตอกำลัง
ซือ้ ของผูบ ริโภค ผูร บั บริการของโรงพยาบาล
เอกชนอาจเลือกที่จะชะลอหรือลดการใช
บริการของโรงพยาบาลได เชน ชะลอการเขา
รับการรักษา หรือการเขารับบริการทางการ
แพทยสำหรับโรคทีไ่ มจำเปนตองไดรบั การ
รักษาเรงดวน หรือลดการใชจา ยคาบริการ
โดยเลือกเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่อาจมี
คาใชจา ยทีน่ อ ยกวา เปนตน อยางไรก็ตาม
บริษัทไดติดตามสถานการณตางๆ อยาง
ใกลชิด เพื่อวิเคราะหและประเมินความ
เสีย่ งทีอ่ าจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั พรอมทัง้ เตรียมความพรอมและ
กำหนดมาตรการสำหรับบริหารความเสีย่ งให
เหมาะสม ทัง้ นีบ้ ริษทั มีเครือขายโรงพยาบาล
ทีก่ วางขวางในการรักษาพยาบาลครอบคลุม
ทุกภูมิภาค มีการใหบริการและกลุมลูกคา
ที่หลากหลาย เปนการกระจายความเสี่ยง
และลดผลกระทบจากเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นได

2. ความเสี่ยงทางดานการดำเนินงาน

2.1 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบตางๆ ทีใ่ ชกบั บริษทั
ในอนาคต
บริษทั ดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหนวย
งานราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงตองไดรบั ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมาย
เกี่ยวกับบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การเปลีย่ นแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบนั หรือการประกาศใชกฎหมาย
หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนดนโยบายใหมทม่ี แี นวโนมวาจะมีความเขมงวดมากขึน้
อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษทั การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม
ดังกลาว รวมถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข ซึ่งเปนกฎหมายที่มุงคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และ
มีเปาหมายเพือ่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ใหแกผเู สียหายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมตอ ง
พิสูจนความรับผิด รวมทั้งการกำหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุข เพื่อใชจายเปนเงินชดเชยใหแกผูเสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลที่ราง
พระราชบัญญัตกิ ำหนด (รวมถึงบริษทั ในฐานะผูป ระกอบกิจการสถานพยาบาล) มีหนาที่
ตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธกี าร และอัตราตามทีค่ ณะกรรมการ
คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่ เปนกฎหมายทีอ่ อกมา
เพือ่ คุม ครองการเก็บ รวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลตางๆ ซึง่ รวมถึง
ผูรับบริการในสถานพยาบาลดวย ซึ่งกฎหมายดังกลาวกำหนดใหบริษัทซึ่งเปนผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลมีหนาทีจ่ ดั มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทีเ่ หมาะสม เพือ่ ปองกัน
การสูญหาย เขาถึง เปลีย่ นแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ
รวมทั้งตองมีการแจงวัตถุประสงคและขอความยินยอมของเจาของขอมูลในการการเก็บ
รวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนมีการดำเนินการดังกลาวเสมอ เวนแต
กฎหมายหมายใหอำนาจดำเนินการไดโดยไมตองขอความยินยอม นอกจากนี้ เจาของ
ขอมูลยังมีสิทธิที่จะรองขอผูควบคุมขอมูลใหดำเนินการตางๆ กับขอมูลของตนตามสิทธิ
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ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากบริษัทและโรงพยาบาลไมสามารถจัดมาตรการดานความ
ปลอดภัยและดำเนินการตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนดได เจาของขอมูลและหนวยงานของ
รัฐอาจเขาดำเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายและคาปรับเพื่อเปนการลงโทษได ดังนั้น บริษัท
ไมอาจรับรองไดวา การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบใหมรวมทัง้ การตีความกฎหมายและกฎระเบียบใหมๆ ดังกลาว หรือการกำหนด
นโยบายใหมทเ่ี กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ในอนาคตจะไมสง ผลกระทบตอผล
การดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัทไดดำเนินการตางๆ เพื่อ
ปองกันและบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการมีผลบังคับของรางพระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ
ตางๆ ที่สำคัญ อาทิ มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยการดำเนินการและ
การปฏิบตั ติ ามแนวทางภายใตระบบ HA กำหนดใหมคี ณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษา
ผูป ว ยใหเปนไปตามมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม รวมถึงครอบคลุม
ความเสีย่ งในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความเสีย่ งเกีย่ วกับการใหบริการทางการแพทย
และรักษาพยาบาล ในสวนของการปองกันและบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการมีผล
บังคับของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทและโรงพยาบาล
เครือขายไดดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตางๆ ใหเปนไปตาม
ทีก่ ฎหมายกำหนด เชน การมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทีเ่ หมาะสมของการดูแล
รักษาขอมูลสวนบุคคลที่เก็บในบริษัทและโรงพยาบาล การกำหนดนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งกำหนดรายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังครอบคลุมการใชสทิ ธิตา งๆ ของเจาของขอมูลสวน
บุคคล รวมทัง้ การแตงตัง้ เจาหนาทีค่ มุ ครองขอมูลสวนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกำหนดเปนตน
โดยบริษัทเห็นวาการดำเนินการตางๆ ดังกลาว อาจชวยปองกันและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของได
2.2 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจทีม่ กี ารแขงขันสูง นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาล
เอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลวบริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับ
กลางและระดับลางซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อขยายฐานลูกคา
ปจจุบนั โรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนมากกวา 380 แหงทัว่ ประเทศและมีจำนวนเตียง
มากกวา 36,000 เตียง ทัง้ นี้ มีการคาดการณวา จะมีโรงพยาบาลเอกชนเปดใหมในกรุงเทพชานเมือง อีก 5-6 แหง ใน 3-5 ปขางหนา ทำใหจำนวนเตียงโครงสรางเพิ่มขึ้นประมาณ
2,000 เตียง อยางไรก็ตาม บริษทั คาดวาปริมาณจำนวนเตียงทีเ่ ปดใชงานจริงของโรงพยาบาล
ใหมนั้นจะทยอยเปดเปนเฟสในชวง 3-5 ปแรกของการเปดโรงพยาบาล ทำใหปริมาณ
อุปทานจำนวนเตียงในประเทศไมไดเพิม่ ขึน้ มากนัก ทัง้ นี้ บริษทั ไดตดิ ตามสถานการณตา งๆ
อยางใกลชิดและเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมี
ทีมแพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญพรอมใหบริการทางการแพทยทุกดาน พรอมทั้งศูนย

แหงความเปนเลิศ (Center of Excellence)
ทีพ่ ฒ
ั นาบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน
สากลตาม Joint Commission International (JCI) โดยมีความรวมมือจากสถาบัน
ทางการแพทยชั้นนำ และมีโรงพยาบาล
เครือขายในทุกภูมิภาคเพื่ออำนวยความ
สะดวกเปนทางเลือกใหแกผรู บั บริการ และ
สามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลเครือขาย
เมื่อตองการการรักษาพยาบาลที่มีความ
ซับซอนอีกดวย
2.3 ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถ
รักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบ ริหาร
ที่สำคัญไวได
ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรักษา
บุคลากรทางการแพทยหรือผูบ ริหารทีส่ ำคัญ
ไวไดถอื เปนความเสีย่ งอีกประการหนึง่ ของ
บริษทั เนือ่ งจากบุคลากรทางการแพทยและ
ผูบริหารเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
องคกรไปสูความสำเร็จ บริษัทจึงใหความ
สำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
เรือ่ งนี้ โดยการสรางความผูกพันกับองคกร

และสรางแรงจูงใจตางๆ ใหหลากหลายและจัดสรรปจจัยทีอ่ าจสงผลตอการรักษาบุคลากร
ไวใหเพียงพอและตรงตอความตองการ ไดแก
• พัฒนาความรูค วามสามารถอยางตอเนือ่ งเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละทักษะในดานตางๆ
ทีจ่ ำเปนตอการปฏิบตั งิ านตามตำแหนงของพนักงาน มีการฝกอบรมทักษะทางคลินกิ
(BDMS Simulation Center) เพือ่ เพิม่ ทักษะความชำนาญดานการปฏิบตั กิ ารทาง
คลินิก ความชำนาญเฉพาะทางดานการแพทย รวมทั้งบริษัทยังคงรวมมืออยางตอ
เนือ่ งกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการสงพนักงานกลุม สายวิชาชีพเขารวมในโครงการ BDMS-OHSU International
Health Alliance เพื่อเรียนรูพัฒนาทักษะเฉพาะทางทางดานการแพทยใหเปน
มาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทัง้ สามารถนำความรูแ ละ
ทักษะตางๆ จากการอบรมกลับมาพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
• ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ความสะอาด ความเปนสัดสวน เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการทำงาน รวมทั้งจัดสรรอุปกรณและเทคโนโลยีทางการแพทยที่
ชวยใหบคุ ลากรทางการแพทยสามารถปฏิบตั งิ านไดงา ยขึน้ มีอปุ กรณปอ งกันตนเอง
(PPE) เพือ่ ใหบคุ ลากรทางการแพทยสามารถดูแลรักษาผูป ว ยและดูแลตัวเองในเวลา
ที่ตองใกลชิดกับผูปวยติดเชื้อไดอยางถูกตอง อาทิ
- Tytocare เปนนวัตกรรมตรวจสุขภาพเบือ้ งตนทีช่ ว ยลดการสัมผัสใกลชดิ กับผูป ว ย
กลุมเสี่ยงไวรัส COVID-19
- หุนยนตเฮลทตี้บอท (Healthy BOT) ทำหนาที่ใหบริการผูปวยแทนบุคลากร
โรงพยาบาลในการสงยา เวชภัณฑ อาหาร น้ำดืม่ รวมถึงสิง่ ของอืน่ ๆ ใหกบั ผูป ว ย
ในพื้นที่คัดแยก และควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งชวยลดความเสี่ยงในสภาวะที่เกิดเหตุ
การณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
• ปรับโปรแกรมสวัสดิการใหเปนแบบยืดหยุน เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการของ
พนักงาน รวมทัง้ ผูบ ริหารและบุคลากรทางการแพทยในแตละชวงอายุ มีการประกัน
สุขภาพทีม่ โี ปรแกรมหลากหลายใหพนักงานสามารถเลือกรูปแบบการประกันสุขภาพ
ที่เหมาะกับความตองการของตนเอง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปที่ออกแบบ
ใหเหมาะสมตามอายุและลักษณะการทำงานของพนักงานแตละคน มีศูนยออก
กำลังกายและฟตเนส ซึ่งประกอบดวยหองออกกำลังกาย (Weight Training) ที่มี
ผูเชี่ยวชาญคอยแนะนำโปรแกรมการออกกำลังที่ถูกตองและเหมาะสม พรอมหอง
ปงปอง หองแอโรบิค หองโยคะ และหองมวยไทยที่เลือกเลนตามความสนใจของ
พนักงาน รวมทัง้ จัดกิจกรรม Healthy Challenge เพือ่ สงเสริมใหพนักงานมีสขุ ภาพ
ที่ดี แข็งแรง และสมสวน
บริษัทสรางขวัญและกำลังใจใหกับผูบริหารและบุคลากร โดยเฉพาะในชวงของการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ทีบ่ คุ ลากรทางการแพทยตอ งปฏิบตั งิ านอยางหนัก โดยจัดให
มีการทำงานจากที่บาน (Work from Home) หรือจัดวันหยุดใหเหมาะสม โดยเฉพาะ
พนักงานที่มีบุตรเล็กหรือกอนวัยเรียน เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อใหพนักงานมีความสุข
และมีสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี และสำหรับพนักงานที่ตองมาทำงานปกติในชวงการแพร
ระบาดของไรวัส COVID-19 บริษทั จัดใหมรี ถรับสงระหวางสถานทีท่ ำงานและหอพัก เพือ่
ความปลอดภัยของพนักงานดวย

2.4 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เนือ่ งจากปจจุบนั ประชาชนไดรบั ขอมูล
ขาวสารและรับรูส ทิ ธิของตนมากขึน้ รวมถึง
การออกกฎหมายใหมหลายฉบับที่ใหการ
รับรองคุมครองสิทธิ และเอื้อประโยชนให
กับผูบ ริโภคมากยิง่ ขึน้ เชน พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 พระ
ราชบัญญัตกิ ารจัดตัง้ สภาองคกรของผูบ ริโภค
พ.ศ. 2562 เปนตน ซึ่งกฎหมายดังกลาว
จะชวยอำนวยความสะดวกแกผูบริโภคใน
การดำเนินคดีกบั สถานพยาบาล ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย ทำใหบริษทั มีความ
เสีย่ งจากการถูกฟองรองจากการใหบริการ
ดานการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
บริษัทตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยง
ดังกลาว จึงไดมีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี
กระบวนการในการดูแล ตรวจสอบ และ
ควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล การ
คัดกรองแพทย การคำนึงถึงสิทธิของผูป ว ย
ในการอธิบายใหขอ มูลแกผปู ว ย การบริหาร
ความคาดหวังของผูใ ชบริการ การประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบริการ การเสริม
สรางมาตรฐานการใหบริการตามมาตรฐาน
สากลอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการรักษาพยาบาล
มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และบริษัทยัง
ใหความสำคัญกับระบบการรายงานและ
การเจรจาแกไขปญหาเมือ่ มีคำรองเรียนจาก
ผูใ ชบริการ อันเปนการปองกันหรือชวยลด
การเกิดขอพิพาทในทางกฎหมาย
ทัง้ นี้ บริษทั มีคดีฟอ งรองโดยอดีตสมาชิก
โครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ
โดยรายละเอียดความคืบหนาปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26
2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได
จากผูรับบริการชาวตางชาติ
บริษทั มีรายไดสว นหนึง่ จากผูร บั บริการ
ชาวตางชาติ ซึ่งรวมถึงผูที่มีภูมิลำเนาหรือ
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ทำงานในประเทศไทย หรือที่เดินทางเขา
มาในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือ
เพื่อเขารับการรักษาโดยเฉพาะ ตลอดจน
เจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานของบริษัท
เอกชนในตางประเทศ โดยปจจัยที่ทำให
ผูรับบริการกลุมนี้เขามาใชบริการรักษา
พยาบาลในประเทศไทย ประกอบด ว ย
มาตรฐานและคุณภาพของการใหบริการ
ทางการแพทย ท ี ่ เ ป น ที ่ ย อมรั บได ร ะดั บ
มาตรฐานสากล คาใชจายดานการรักษา
พยาบาลทีส่ มเหตุสมผล และความมีชอ่ื เสียง
ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย
ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากวิกฤตการณตา งๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอความเชือ่ มัน่
ในการเขารับการบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึง่ บริษทั ไมสามารถควบคุมได
อาทิ สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ
รวมไปถึงภัยธรรมชาติตา งๆ และการแขงขัน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณผูร บั บริการชาวตางชาติทจ่ี ะเขามา
รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย บริษทั
จึงไดมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยง
โดยการขยายเครือขายโรงพยาบาลตาม
จังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพและมีความตอง
การในการรักษาพยาบาลใหครอบคลุมทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังกระจายฐาน
ลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลาย
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง
2.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดย
มีมลู คาการลงทุน (ทีอ่ ยูใ นรูปของทุนทีช่ ำระ
แลว เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระ
ค้ำประกันที่บริษัทค้ำประกันการกูยืมของ
บริษัทยอยตอสถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563 รวม 75.5 ลานเหรียญสหรัฐ
คิดเปนเงินสกุลบาทประมาณ 2,508.5
ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 1.8 ของ
สินทรัพยรวมของบริษัท
การลงทุนในตางประเทศของบริษัท
รวมถึงการถือหุน ทีส่ ำคัญในบริษทั ดังตอไปนี้
• ลงทุนในอัตรารอยละ 80.0 ใน Angkor
Pisith Co., Ltd. บริหารโรงพยาบาล
Royal Angkor International
Hospital
• ลงทุ น ในอั ต ราร อ ยละ 100.0 ใน
Phnom Penh Medical Services
Co., Ltd. บริหารโรงพยาบาล Royal
Phnom Penh Hospital
• ลงทุนในอัตรารอยละ 100.0 ใน BDMS
International Medical Services
Co., Ltd.
• ลงทุนใน N-Health Asia Pte. Ltd.
ในอัตรารอยละ 100.0 โดย N-Health
Asia Pte. Ltd. ไดลงทุนใน N-Health
Cambodia Co., Ltd. และ N-Health
Myanmar ในอัตรารอยละ 100.0
และรอยละ 60.0 ตามลำดับ เพื่อ
ดำเนินธุรกิจเซ็นทรัลแล็บ
ปจจัยที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ
การลงทุนในตางประเทศของบริษัท เชน
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ
รัฐบาลตางประเทศทีใ่ ชบงั คับกับการดำเนิน
ธุรกิจในตางประเทศของบริษทั หรือสภาวะ
ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ในประเทศ
ดังกลาว ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราตางประเทศ หรือคาใชจายในการ
ลงทุนหรือการดำเนินงานที่สูงกวาที่คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผล
ตอบแทนตามทีค่ าดไว และอาจสงผลกระทบ
ตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัท

3. ความเสี่ยงทางดานการเง�น

3.1 ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล
การใหการรักษาพยาบาลผูป ว ยกอนการเรียกเก็บคารักษา กอใหเกิดความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารจัด
การเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญดังตอไปนี้
1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่รับผิดชอบคารักษาพยาบาลดวยตนเอง บริษัท
มีนโยบายในการประเมินราคาคาใชจา ยสำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพือ่ ใหผรู บั
ผิดชอบคาใชจายรับทราบงบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำลวงหนา
2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นใหกับผูรับ
ผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอดการรักษาและใหทยอยชำระเพื่อเปนการ
แบงเบาภาระการชำระเงินคารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้นการ
รักษา
3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญานั้น บริษัทมีนโยบายใน
การใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของ
บริษัทคูสัญญากอน พรอมทั้งทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำ
เสมอ และบริษทั มีการหยุดการใหเครดิตเพิม่ หากวงเงินคงคางเกินจำนวนทีก่ ำหนด
ไว ซึ่งนโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บ
เงินได
ทัง้ นี้ บริษทั มีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มีการประชุมอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการ
ประกอบดวยผูบริหารฝายการเงินและฝายปฏิบัติการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน รวมทั้งหาทางออกที่
เหมาะสมใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีที่เกิดปญหาการชำระคารักษาพยาบาล เพื่อลด
ความเสี่ยงดานนี้ได

ในประเทศ ดังนัน้ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูร บั บริการ
ชาวตางชาติ
นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลก
เปลีย่ นเงินตราตางประเทศกับสกุลเงินบาท
ซึง่ เปนตัวกำหนดความสามารถในการแขงขัน
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินสวนที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการ
(Floating Rate) คิดเปนรอยละ 28.9 ของหนีส้ นิ ทางการเงินทัง้ หมดซึง่ ความผันผวนของ ทางดานการรักษาพยาบาลในประเทศอื่น
อัตราดอกเบี้ย อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมี เปนปจจัยหนึง่ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอรายได
นโยบายการปองกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ซึง่ รวมถึงการเขาทำสัญญาปองกันความ ของบริษทั บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งบริษัทจะพิจารณา ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศซึง่ เปนปจจัยภายนอกทีอ่ ยูน อกเหนือ
กำหนดตามภาวะตลาดในขณะนั้น
ความควบคุมของบริษทั โดยในกรณีน้ี บริษทั
3.3 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความผันผวนของอัตรา พยายามทีจ่ ะรักษาสัดสวนของผูร บั บริการ
ในประเทศ และผูร บั บริการชาวตางชาติให
แลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการชาวตางชาติที่เดินทางเขามา อยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดความเสีย่ งที่
ในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจของประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอ อาจเกิดขึ้น โดยในป 2563 คาเงินบาท
จำนวนผูรับบริการชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของบริษัทใน เคลือ่ นไหวอยูร ะหวาง 29.55-32.82 บาทตอ
ลักษณะเดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศที่มีผลกระทบตอจำนวนผูรับบริการ ดอลลารสหรัฐ
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256-slice
multi-detector CT scan

ดีอยางไรในการใชวินิจฉัย
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
เครือ่ งเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง 256 สไลซ (256-slice multi-detector CT scan)
เปนเครื่องมือในการตรวจคนหาโรคหลอดเลือดเชิงลึก สามารถตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด
หัวใจตีบ ตรวจปริมาณหินปูนสะสมที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งตองอาศัยความแมนยำและ
ความละเอียดสูง ทำใหผูรับบริการไดรับรังสีที่นอยลงประมาณ 30% ชวยลดความเสี่ยง
เนื่องจากไมตองฉีดสี และใชระยะเวลาในการตรวจประมาณ 10 นาที โดยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ ทำใหสามารถพยากรณความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบใน
อนาคตรวมกับปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได อีกทั้งยังใชเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในราย
ที่มีอาการนาสงสัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและจุดเดนของเครื่อง256-slice CT scan
• ในผูปวยที่มีอัตราการเตนของหัวใจเร็ว (มากกวา 70 ครั้งตอนาที) มีเทคโนโลยีที่ลด
ขอจำกัดทำใหเห็นพยาธิสภาพชัดเจน
• ใหภาพผลการตรวจทีค่ มชัด ครอบคลุมอาณาบริเวณของอวัยวะทีต่ อ งการตรวจ มีความ
แมนยำสูง ชวยใหแพทยสามารถวางแผนการรักษาไดถูกตอง และรวดเร็ว
• ใชเวลาในการตรวจสั้นกวาเครื่อง 64-slice CT scan อีกทั้งการหมุนของเครื่องสแกน
ตอรอบกินเวลาเพียง 0.27 วินาที ทำใหผปู ว ยไดรบั รังสีเอกซเรยในการรับการตรวจวินจิ ฉัย
โรคนอยลง
• แสดงภาพอวัยวะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวอยูต ลอดเวลา เชน หัวใจ ใหภาพทีม่ คี วามละเอียดสูง
จนสามารถใชตรวจดูภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
• สามารถตรวจปริมาณการสะสมของหินปูนในผนังหลอดเลือด และความผิดปกติของ
หลอดเลือดไดในคราวเดียวกัน
• ใหผลเบื้องตนที่รวดเร็วกวา เนื่องจากใชเวลาในการตรวจนอยกวา ทั้งนี้ขอมูลจากการ
ตรวจจะไดรับการแปลผลโดยรังสีแพทยและอายุรแพทยโรคหัวใจ ทำใหทราบผลไดเร็ว
(ภายในเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงกรณีเรงดวน)
• ลดความเสี่ยง เนื่องจากไมตองใสสายสวนผานหลอดเลือดในการตรวจ

โครงสรางการจัดการ

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

สำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส

ประธานฝายแพทย

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่
บริหารงานกลาง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานเจาหนาที่
บริหารดานการเงิน

1. คณะกรรมการบร�ษัท

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจำนวนครัง้ ของการประชุมในคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอยในรอบป 2563
จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม
รายช�่อกรรมการบร�ษัท

1 ศ.เกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
2 นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3 แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
4 นางนฤมล นอยอ่ำ
5 ศ.เกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

6 นายประดิษฐ ทีฆกุล
7 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

8 นายศรีภพ สารสาส
9 นายธงชัย จิรอลงกรณ
10 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
11
12
13
14
15
16

นายอัฐ ทองแตง
นายกานต ตระกูลฮุน
นายอาสา สารสิน
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
ดร.สุภัค ศิวะรักษ

ตำแหนง

คณะ
คณะ
คณะกรรมการ
คณะ
สรรหา
คณะ กรรมการ กรรมการ
คณะ
กรรมการ กรรมการ และพ�จารณา กรรมการ บร�หาร กำกับดูแล
บร�ษัท ตรวจสอบ คาตอบแทน บร�หาร ความเสี่ยง กิจการ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการ
บริหาร/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ/กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ

10/12
3/3

12/12

12/12

7/7

6/6

12/12

12/12

3/3

6/6

3/3

12/12

6/6

4/4

12/12
12/12

6/6

12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
11/12
12/12
12/12
7/7

6/6

4/4

3/3

2/2

3/3
12/12

2/2

2/2

2/2

12/12

หมายเหตุ
(1) นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล ครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดำรงตำแหนงใหม เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563
(2) แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ตัง้ แตการประชุมครัง้ ที่ 6/2563 เปนตนไป นอกจากนี้ ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหาร ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม
2563 และไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งแตการประชุมครั้งที่ 7/2563 เปนตนไป
(3) นายประดิษฐ ทีฆกุล หมดวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
(4) นายศรีภพ สารสาส หมดวาระการดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
(5) ดร.สุภคั ศิวะรักษ ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ตัง้ แตการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เปนตนไป
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
4. นางนฤมล นอยอ่ำ
5. นายศรีภพ สารสาส
โดยกรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระในบริษัทยอย
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ
ในบริษทั ยอย 5 แหง ไดแก บริษทั สหแพทยเภสัช จำกัด บริษทั เปาโลเมดิค จำกัด บริษทั
เปาโล สมุทรปราการ จำกัด บริษทั การแพทยสยาม จำกัด และ บริษทั โรงพยาบาลเปาโล
พระประแดง จำกัด
2. ดร. สุภคั ศิวะรักษ ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ ในบริษทั ยอย 1 แหง ไดแก บริษทั
สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถใหเปนประโยชน
ตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและตามมติของที่
ประชุมผูถ อื หุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามทีร่ ะบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ
และ พรบ. บริษัทมหาชน หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ
2. ปฏิบตั ติ ามขอกำหนดและขอพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน ตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
กำหนดไว รวมถึงพิจารณาอนุมตั แิ ผนธุรกิจ งบประมาณประจำป อนุมตั กิ ารลงทุน
และการตัดสินใจทางการเงิน
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว
5. จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ดำเนิน
การตรวจสอบ ดูแลการปฏิบตั งิ าน และประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน จัด
ใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูส มรส และผูท เ่ี กีย่ วของตามทีก่ ำหนดไวใน พ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือหลักทรัพยของตน คูส มรส และ
บุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7.2 กำกับดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยเกีย่ ว
กับขัน้ ตอนการดำเนินการ และการเปด
เผยขอมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแยง
ของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษทั ทราบถึงการมีสว น
ไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษทั ยอย ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการแสดง
ความโปรงใส จึงใหมีการรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอย เพือ่ ชวยงานในดาน
การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทำหนาที่ใน
ดานการตรวจสอบ ศึกษาและกลั่นกรอง
งาน โดยปจจุบนั คณะกรรมการชุดยอยของ
บริษทั มีจำนวน 5 คณะ ประกอบดวย คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ราย
ละเอียดโครงสรางคณะกรรมการ บทบาท
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยปรากฏ
ภายใตหัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ”

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอำนาจอนุมตั เิ รือ่ งตางๆ ของบริษทั ตามขอบเขตอำนาจหนาทีท่ ก่ี ำหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของบริษทั กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธในการดำเนินงาน เปาหมาย
และแผนการดำเนินธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และนโยบายดานตางๆ ขององคกร ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนดไว ตลอดรวมถึงการพิจารณารายการระหวางกันที่สำคัญ การเขาควบรวมกิจการ การแบงแยก
กิจการ และการเขารวมทุน โดยขอบเขตอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งตางๆ ดังกลาวจะเปนไปตามขอกำหนดของหนวย
งานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั และควบคุมการประชุมใหมปี ระสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษทั ตลอด
จนสนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
5. ในการทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่การประชุมมีการลงคะแนน และคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

2. ผูบร�หาร

รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย

รายช�่อผูบร�หาร
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
2. นางนฤมล นอยอ่ำ
3. นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
4. นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
5. นายศรีภพ สารสาส

ตำแหนง
กรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส
และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
ประธานฝายแพทย
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลว
แตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ไดรับการอนุมัติไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัด
ระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่กี่ยวของ
อยางเปนธรรม
3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำเพื่อใหเกิดผลใน
ทางปฏิบัติและใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว
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บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวา
มีเหตุการณทม่ี กี ารปฏิบตั ทิ ฝ่ี า ฝนระเบียบ กฏเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ซึง่ อาจกระทบตอชือ่ เสียงและ
ฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
5. รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหาตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย
(แลวแตกรณี) เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พรอมทัง้ รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองทีเ่ ปนสาระสำคัญ
ดังกลาวตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
6. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวในพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ
หลักทรัพยของตน คูส มรส และบุตร (ทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ) ตอเลขานุการบริษทั เพือ่ รายงานการเปลีย่ นแปลงดังกลาวตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะตองนำเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั (แลวแตกรณี)
รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท
8. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยง และรายการไดมาหรือ
จำหนายไป ซึง่ ทรัพยสนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั จดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2563
จำนวนหุนที่ถือ

จำนวนหุนที่ถือ

ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563

ณ วันที่ 30 ธ.ค.2562

เปลี่ยนแปลง

1 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
คูสมรส
รวม
2 นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
คูสมรส
รวม
3 แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

2,818,710
1,000,000
3,818,710
49,530,490
530,000
50,060,490
549,377,610

2,818,710
1,000,000
3,818,710
49,530,490
530,000
50,060,490
549,377,610**

0
0
0
0
0
0
0

นางนฤมล นอยอ่ำ
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
นายศรีภพ สารสาส
นายธงชัย จิรอลงกรณ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

6,000,000
15,651,270
4,627,800
0
0
3,373,360
0

5,500,000
15,651,270
12,000,000
0
0
7,373,360
0

500,000
0
(7,372,200)
0
0
(4,000,000)
0

รายช�่อ

4
5
6
7
8
9
10

(ณ วันที่ 2/7/2563)

รายช�่อ
11 นายอัฐ ทองแตง
คูสมรส
รวม
12 นายกานต ตระกูลฮุน
13 นายอาสา สารสิน
14 นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
คูสมรส
รวม
15 นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
16 ดร.สุภัค ศิวะรักษ
17 นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
คูสมรส
รวม

จำนวนหุนที่ถือ

จำนวนหุนที่ถือ

ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563

ณ วันที่ 30 ธ.ค.2562

เปลี่ยนแปลง

337,694,295
100,000
337,794,295
0
0
17,026,660
300,000
17,326,660
0
0
0
35,900
35,900

337,694,295
50,000
337,744,295
0
0
19,026,660
300,000
19,326,660
0
0
0
35,900
35,900

0
50,000
50,000
0
0
(2,000,000)
0
(2,000,000)
0
0
0
0
0

** หมายเหตุ
เปนขอมูลจำนวนหุน ณ วันที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

3. เลขานุการบร�ษัท

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนางสาวเกษรา วงศเกตุ ผูชวย
กรรมการผูอำนวยการใหญ ทำหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศทีค่ ณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด รวมทัง้
มีหนาทีด่ แู ลใหมกี ารเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนทีร่ บั ผิดชอบตอหนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
และนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท
2. ทำหนาที่ประสานงานและติดตามใหบริษัท/คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหารไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและ
กรรมการชุดยอย
4. ใหขอมูลที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบันและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
5. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอกำหนดกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ/ผูบริหารควรรับทราบ
6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษทั ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูถือหุน รายงานประจำป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
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ประวัติการศึกษาและขอมูลการอบรมของเลขานุการบริษัท
ตำแหนง
วุฒิการศึกษาและ
ประวัติการฝกอบรม

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

ประสบการณ

การดำรงตำแหนงใน
บร�ษัทจดทะเบียนอื่น
การดำรงตำแหนงใน
บร�ษัทยอยของ BDMS

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ และเลขานุการบริษัท

• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certiﬁcation Program รุนที่ 166/2555
- Role of the Nomination and Governance Committee รุนที่ 5/2556
- Role of the Compensation Committee รุนที่ 16/2556
- Anti-Corruption : The PracticalGuide รุนที่ 28/2559
- Company Secretary Program
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูจ ดั การฝายการเงิน บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) • ผูจ ดั การสวนสินเชือ่
อาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ • ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท
บีอีซี เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) • ผูชวยผูจัดการสวนสินเชื่อ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพยนวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ไมมี
1. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาล
กรุงเทพเชียงราย จำกัด 3. กรรมการบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 4. กรรมการบริษัท
สมิติเวช ชลบุรี จำกัด 5. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
8. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 9. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชา
นคร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จำกัด 11. กรรมการบริษทั เปาโล
สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการบริษัท การแพทยสยาม จำกัด 13. กรรมการบริษัท
ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด 15.
กรรมการบริษทั สหแพทยเภสัช จำกัด 16. กรรมการบริษทั รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
17. กรรมการบริษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 18. กรรมการ Phnom Penh
Medical Services Co., Ltd.

4. คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร

4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คาตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ไดรบั คาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยจากบริษทั และบริษทั
ยอย ในรูปของบำเหน็จกรรมการและคาเบี้ยประชุมกรรมการ เปนเงินรวม 105.30 ลานบาท ดังนี้
(หนวย : บาท)

รายช�่อกรรมการบร�ษัท
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์*
2 นายแพทยจุลเดช
ยศสุนทรากุล
3 แพทยหญิงปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ

บำเหน็จ
กรรมการ

รวมคาตอบแทน
ในฐานะกรรมการ
และกรรมการ
กรรมการ
ชุดยอย
กำกับดูแล
จากบร�ษัท
กิจการ
(1)

คาบำเหน็จและ
คาเบี้ยประชุม
กรรมการบร�ษัท
และกรรมการ
ชุดยอยที่ได
จากบร�ษัทยอย
(2)

รวมคาตอบแทน
ในฐานะ
กรรมการที่ได
จากบร�ษัท
และบร�ษัทยอย
(1) + (2)

7,218,380

0

7,218,380

738,000

5,740,240

4,075,811

9,816,051

378,000

623,000

3,630,286

4,253,286

คาเบี้ยประชุมที่ไดรับจากบร�ษัท
กรรมการ
บร�ษัท

6,625,880

592,500

4,417,240

465,000

0

245,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

120,000

กรรมการ
บร�หาร

กรรมการ
บร�หาร
ความเสี่ยง

(หนวย : บาท)
รายช�่อกรรมการบร�ษัท

บำเหน็จ
กรรมการ

คาเบี้ยประชุมที่ไดรับจากบร�ษัท
กรรมการ
บร�ษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บร�หาร

576,000
4 นางนฤมล นอยอ่ำ
4,417,240 465,000
5 ศาสตราจารยเกียรติคุณ
4,417,240 465,000 504,000 232,500
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี*
324,000
6 นายประดิษฐ ทีฆกุล
4,417,240 465,000
7 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล*
4,417,240 465,000 336,000 155,000
85,000
8 นายศรีภพ สารสาส
4,417,240 465,000
576,000
9 นายธงชัย จิรอลงกรณ
4,417,240 465,000
10 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ* 4,417,240 465,000 336,000
11 นายอัฐ ทองแตง
4,417,240 465,000
12 นายกานต ตระกูลฮุน*
4,417,240 430,000
13 นายอาสา สารสิน*
4,417,240 430,000
14 นายพุฒิพงศ
4,417,240 465,000
ปราสาททองโอสถ
576,000
15 นายแพทยชัยรัตน
4,417,240 465,000
ปณฑุรอัมพร
16 ดร.สุภัค ศิวะรักษ*
0 245,000
รวม
64,050,000 7,057,500 1,176,000 592,500 3,168,000

กรรมการ
บร�หาร
ความเสี่ยง

รวมคาตอบแทน
ในฐานะกรรมการ
และกรรมการ
กรรมการ
ชุดยอย
กำกับดูแล
จากบร�ษัท
กิจการ
(1)

คาบำเหน็จและ
คาเบี้ยประชุม
กรรมการบร�ษัท
และกรรมการ
ชุดยอยที่ได
จากบร�ษัทยอย
(2)

รวมคาตอบแทน
ในฐานะ
กรรมการที่ได
จากบร�ษัท
และบร�ษัทยอย
(1) + (2)

5,578,240
5,618,740

6,115,588
1,347,080

11,693,828
6,965,820

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

5,458,240

4,104,814

9,563,054

120,000

120,000
180,000
120,000

85,000
85,000
127,500

245,000
540,000 297,500 76,881,500

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

หมายเหตุ *กรรมการอิสระ

คาตอบแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวางปกรรมการ
-ไมมีคาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับจากบริษัทยอย
(หนวย : บาท)

บร�ษัทยอย
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี (5 แหง)
2 ดร.สุภัค ศิวะรักษ (1 แหง)
รวม

บำเหน็จกรรมการ

คาเบี้ยประชุม

รวม

1,086,080
1,647,059
2,733,139

261,000
235,000
496,000

1,347,080
1,882,059
3,229,139

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2563 กรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทที่ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงกรรมการบริษัทที่ไดรับคา
ตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทยอย มีจำนวนรวม 8 ราย เปนเงินรวม 82.22 ลานบาท ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุม
นอกจากนี้ บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหารบริษัท เปนเงินรวม 1.89 ลานบาท โดยอัตราเงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกลาวเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป
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4.2 คาตอบแทนอื่น
คารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก
กรรมการจากภายนอกที่ไมมีสถานะเปนพนักงาน/ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท จะไดรับวงเงินคารักษาพยาบาลจำนวน
3 ลานบาท/คน/ป เพือ่ ใชสำหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ ทัง้ นี้ เปนไปตามมติทป่ี ระชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2563 โดยวงเงินดังกลาวนับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
ในครั้งถัดไป
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563) บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไมมีสถานะเปนพนักงาน/
ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท จำนวน 9 ทาน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสนั ตศริ ิ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ นายกานต ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ นายอาสา
สารสิน นายพุฒพิ งศ ปราสาททองโอสถ และดร.สุภคั ศิวะรักษ โดยนับตัง้ แตวนั ประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 จนถึงสิน้ ป 2563
บริษัทมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอก 9 ทาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1.18 ลานบาท
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบีย้ ประชุมและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงคารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก ทีไ่ ด
รับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทไมมีคาตอบแทนอื่นที่ใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
ผูบริหาร
นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของรถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ แลว ผูบริหารของบริษัทจะไดรับสวัสดิการรักษา
พยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

5. บุคลากร

จำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานประจำรวม 31,159 คน และแพทยประจำรวม 3,009 คน และ
มีพนักงานชั่วคราวรวม 5,095 คน และแพทยที่ปรึกษารวม 9,476 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
(หนวย : คน)

ประเภท

พนักงานประจำ/แพทยประจำ (full time)

พนักงานชั�วคราว/แพทยที่ปร�กษา (part time)

8,440
22,719
31,159
3,009

1,635
3,460
5,095
9,476

พยาบาล
พนักงานทั่วไป
รวมพนักงานทั้งสิ้น
แพทย

หมายเหตุ แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

สถิติการเขา/ออกของพนักงาน
สถิติการเขา/ออกของพนักงาน ป 2563

สถิติการเขา

สถิติการออก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
รวมบริษัทยอยทั้งหมด

3.79%
9.31%

7.12%
10.94%

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษ ั ท กำหนดนโยบายการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของภาระงานในแตละ
ตำแหนง โดยยึดถือกลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความรู และความสามารถ ควบคูไปกับ
ปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรม การรักษา
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน อยางไรก็ตาม
ป 2563 ซึ่งมีสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
ในประเทศไทยและทั่วโลก บริษัทยังคงมี
การพัฒนาบุคลากรตามแผนอยางตอเนือ่ ง
โดยไดปรับรูปแบบการพัฒนาและฝกอบรม
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของ
โรคและความปลอดภัยของพนักงานที่จะ
เขาฝกอบรมและบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย
โดยการจัดฝกอบรมในรูปแบบเสมือนจริง
(Virtual class) ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป
2563 เปนการนำเอาเทคโนโลยีเขามาชวย
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูผานระบบ
ออนไลน (Online) และระบบอิเล็กทรอนิกส
(E-Learning) ซึง่ สามารถทำการอบรมและ
เรียนรูผ า นอุปกรณมอื ถือของพนักงาน โดย
พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลการเรียนรูไ ด
ทุกทีแ่ ละทุกเวลาภายใตระบบความปลอด
ภัยของการเขาถึงขอมูลของบริษทั ทัง้ นี้ ได
จัดทำรูปแบบของการพัฒนาและฝกอบรม
ใหมคี วามหลากหลายและเหมาะสมกับการ
พัฒนาทักษะในแตละสายวิชาชีพ โดยเนน
เพือ่ สรางใหเกิดความเขาใจในนโยบายและ
หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท
และนโยบายสิง่ แวดลอม รวมทัง้ เสริมทักษะ
ดานดิจิตัลและการพัฒนาตนเอง เพื่อให
พนักงานไดปรับตัวและปฏิบตั งิ านไดอยาง
มีความสุข

1. การพัฒนาผูนำในบริษัท
ผูบ ริหารระดับสูงถือเปนบุคลากรทีเ่ ปนกำลังสำคัญทีจ่ ะผลักดันใหบริษทั กาวสูเ ปาหมาย
บริษัทจัดโครงการเรียนรูเพื่อเสริมทักษะผูนำผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ให
กับผูบ ริหารระดับสูง โดยเนนไปทีก่ ารเรียนรูจ ากกรณีศกึ ษาและแลกเปลีย่ นประสบการณ
การเรียนรูกับวิทยากร อาทิ
- หัวขอ “Modern Management in a New Era” เพื่อใหทราบถึงแนวโนมการ
บริหารจัดการในสถานการณทไ่ี มปกติและภาวะเศรษฐกิจทีไ่ มแนนอน เพือ่ ใหสามารถ
เลือกใชเครือ่ งมือการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสถานการณปจ จุบนั และเตรียม
พรอมรับการบริหารจัดการแบบ New Normal
- หัวขอ “ไทยในระเบียบโลกใหม” เพือ่ เสริมสรางวิสยั ทัศนผนู ำโดยจัดอบรมในหัวขอ
ทิศทางและแนวโนมเศรษฐกิจโลกและการลงทุนตางๆ ในป 2564 ซึง่ มีแนวโนมจะ
มีการจัดระเบียบโลกใหมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
- หัวขอ “Work Successfully with your Team” เพือ่ ใหผบู ริหารเขาใจในมุมมอง
ของพนักงาน และสามารถทำงานรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะมีสวนสนับสนุนให
องคกรเขมแข็งและประสบความสำเร็จตอไป
2. ความรูเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม
ตามที่บริษัทไดประกาศนโยบายสิ่งแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” เมื่อป
2562 เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรและสราง
บุคลากรขององคกรทีม่ ที ศั นคติและความมีสว นรวมในการจัดการสิง่ แวดลอม ซึง่ จะนำไป
สูการสรางรากฐานขององคกรที่ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของ
ยุทธศาสตรโลกทีม่ งุ เนนไปสูเ ปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน บริษทั ไดจดั ทำแผนและแนวทาง
ในการใหความรูก บั ผูบ ริหารและพนักงานเครือขายเกีย่ วกับการบริหารจัดการสิง่ แวดลอม
ตลอดจนออกแบบกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับนโยบายสิง่ แวดลอม เพือ่ ใหผบู ริหารและพนักงาน
ไดทราบและเขาใจนโยบายฯ ไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสูก ารปฏิบตั ใิ หเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอองคกร สิง่ แวดลอม และสังคม ซึง่ มีการจัดฝกอบรมปกติและจัดฝกอบรม E-Learning
รวมทัง้ จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธในรูปแบบ Infographic motion VDO เกีย่ วกับนโยบาย
สิ่งแวดลอม ความยาว 3 นาที เพื่อใหพนักงานไดเรียนรูผานสื่อที่กระชับและเขาใจงาย
นอกจากนี้ บริษทั ไดสรางการรับรูแ ละการมีสว นรวมในนโยบายสิง่ แวดลอมใหกบั บุคลากร
ทุกระดับ โดยจัดทำนิตยสารรายไตรมาส ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับนโยบายสิง่ แวดลอมสำหรับ
ผูบ ริหารและพนักงาน

82
83

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

3. การสรางวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความเปนอยูท ด่ี ขี องพนักงาน
บริษทั ใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมในการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องพนักงานในองคกร
โดยเฉพาะการสรางจรรยาบรรณในการทำงานทีด่ ขี องพนักงาน โดยมีการจัดทำจรรยาบรรณ
พนักงานในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนสื่อในรูปแบบลายลักษณอักษรและอิเล็กทรอนิกส
เพือ่ สือ่ สารและเผยแพรใหพนักงานไดรบั ทราบละเขาใจเปนระยะอยางตอเนือ่ ง พรอมทัง้
มีการนำกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณพนักงานที่เกิดขึ้นมาจัดทำเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสเพือ่ สรางความตระหนักรูใ หกบั พนักงาน เปนการปองกันไมใหเกิดกรณีกระทำผิด
จรรยาบรรณซ้ำขึ้นอีก บริษัทยังมีการจัดการฝกอบรมสำหรับผูจัดการฝายและหัวหนา
แผนก ซึง่ กำหนดใหเปนหลักสูตรมาตรฐาน ในหัวขอ ธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการ
ในรูปแบบ Live Stream Training แบบ Interactive Two-Way Communication
โดยวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพือ่ เปดโอกาสใหผเู ขาอบรมสามารถสอบถามวิทยากรได
แบบ Real Time รวมทัง้ หลักสูตร Employee Policies หรือนโยบายเกีย่ วกับพนักงาน
โดยวิทยากรภายในของบริษัทซึ่งทำการฝกอบรมใหกับพนักงานทุกระดับในบริษัทโดยมี
การจัดวัดผลความตระหนักรูกับพนักงานทุกระดับ โดยนโยบายหลักที่สำคัญ 4 ประการ
ไดแก
1. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อไมใหกระทำหรือสนับ
สนุนการกระทำในการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบในรูปแบบตางๆ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญตอ
ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และมีสว นรวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ในที่ทำงาน
3. นโยบายเรือ่ งการดูแลการใชขอ มูลภายใน นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อปองกันการทำรายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน และใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียในทุก
ภาคสวนในการรับรูข อ มูลของบริษทั อยางเทาเทียม รวมถึงเพือ่ เปนการสนับสนุน
และสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรแหงธรรมาภิบาล
4. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เพื่อใหปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4. ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
บริษทั ใหความสำคัญกับการใหความรูพ นักงานดานกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั ิ
งาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง โดยจัดอบรมผูบริหาร
และพนักงานในขอกฎหมายดังตอไปนี้

- กฎหมายเกี่ยวกับตลาดแบบตรงและ
การโฆษณาภายใตกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภค
- พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 กับผูป ระกอบธุรกิจ
โรงพยาบาล
- ประเด็ น ใหม ๆ เกี ่ ย วกั บกฎหมาย
แรงงาน
- การปองกันการฟองรองทางการแพทย
- กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
5. การเสริมทักษะดานดิจิทัล
ทักษะดานดิจทิ ลั ถือเปนทักษะทีจ่ ำเปน
ในยุคปจจุบนั เพราะดิจทิ ลั เขามามีบทบาท
อยางมากในการทำงานและชีวติ ประจำวัน
บริษทั ไดจดั อบรมพนักงานเพือ่ เสริมทักษะ
ดานดิจิทัลหลายหลักสูตร อาทิ การจัดทำ
สื่อฝกอบรมออนไลน การตลาดยุคดิจิทัล
ธุรกิจตลาดบริการในยุคปกติแบบใหม การ
คิดเชิงออกแบบ เปนตน
6. การพัฒนาทักษะตามภาระงานและ
การพัฒนาตนเอง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บริษทั จัดใหพนักงานไดพฒ
ั นา
ทักษะตามภาระงานและพัฒนาตนเอง ไดแก
การเสริมสรางทักษะการใหบริการ การ
พัฒนาทักษะโคช การบริหารอัตรากำลัง
อัตรากำลัง (FTE Management) การคน
หาเปาหมายและความสุขของชีวิต ฯลฯ

7. การบริหารจัดการองคความรูในบริษัท
ในการสงเสริมใหมกี ารจัดการองคความรูภ ายในองคกร (Knowledge Management) รวมทัง้ พัฒนาชองทางการเขารับการฝกอบรม
ผานระบบ E-learning บริษัทไดนำเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนกระบวนการเรียนรูผานระบบออนไลนและระบบอิเล็กทรอนิกส
(E-Learning) ซึง่ สามารถทำการอบรมและเรียนรูผ า นอุปกรณมอื ถือของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลการเรียนรูไ ดทกุ ทีแ่ ละ
ทุกเวลา นอกจากจะมีหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการทำงานแลว พนักงานสามารถออกแบบการเรียนรูไดดวยตนเองตามความสนใจ
และตามเวลาที่สะดวก
8. การศึกษาดูงานและการอบรมภายนอก
นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทยังสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบันและ
องคกรชัน้ นำทีม่ ชี อ่ื เสียง รวมทัง้ ไปศึกษาดูงานจากบริษทั ตนแบบเพือ่ นำมาพัฒนาและประยุกตใชในการทำงาน โดยในปน้ี ไดสง ผูบ ริหาร
และพนักงานไปอบรมและศึกษาดูงานกับสถาบันภายนอก ดังนี้
- การศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- การฝกอบรมภายในหัวขอตางๆ ไดแก Excel for Business Excellence, Infographic เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ,
Infographic Presentation Design, เลขานุการมืออาชีพ, ผูชวยบริหาร/เลขานุการรุนใหม 2020 Digital 5.0
ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2561-2563
รายละเอียด
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของพยาบาล
(จำนวนชั่วโมงทั้งหมด และจำนวนชั่วโมงตอคน)
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของบุคลากรทางการแพทย
(จำนวนชั่วโมงทั้งหมด และจำนวนชั่วโมงตอคน)

2563

2562

2561

รวม 365,343 ชั่วโมง
คิดเปน 43 ชั่วโมง/คน
รวม 111,473 ชั่วโมง
คิดเปน 41 ชั่วโมง/คน

รวม 629,133 ชั่วโมง
คิดเปน 61 ชั่วโมง/คน
รวม 155,492 ชั่วโมง
คิดเปน 49 ชั่วโมง/คน

รวม 672,579 ชั่วโมง
คิดเปน 67 ชั่วโมง/คน
รวม 150,619 ชั่วโมง
คิดเปน 50 ชั่วโมง/คน

หมายเหตุ : ป 2563 เปนชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหบริษัทตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝกอบรมจาก Classroom มาเปน Online โดยใหมีเนื้อหา
หลักสูตรละ 2-3 ชั่วโมง

ขอพิพาทดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่มีนัยสำคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในป 2563 บริษทั และบริษทั ยอยจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซึง่ ประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เปนเงินรวม 16,896 ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในสวนของบริษัท
จำนวน 2,882 ลานบาท และบริษัทยอย จำนวน 14,014 ลานบาท

84
85

ประวัติกรรมการและผูบริหาร

ศาสตราจารย
เกียรติคุณนายแพทย
อรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท/กรรมการอิสระ
อายุ 82 ป
วุฒิการศึกษา

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

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

ประวัติการฝกอบรม

• Director Accreditation Program รุนที่ 45,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ

• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคม
แหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสภา
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ
• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
• ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 22 ป 4 เดือน ตั้งแตเดือนกันยายน 2541

จำนวนครัง� ทีเ่ ขาประชุมคณะกรรมการบร�ษทั ในป 2563 • 10/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ*
• รวม 3,818,710 หุน (0.02%)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
2,818,710 หุน
คูสมรส
1,000,000 หุน
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

นายแพทยจุลเดช
ยศสุนทรากุล
รองประธานกรรมการบร�ษัท/
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
อายุ 88 ป
วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝกอบรม

• Director Accreditation Program รุนที่ 45,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ

• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนเวช จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
8. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 26 ป ตั้งแตป 2537
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ*
• รวม 50,060,490 หุน (0.32%)
นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
49,530,490 หุน
คูสมรส
530,000 หุน
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

แพทยหญิง
ปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการผูอำนวยการใหญ/
ประธานกรรมการบร�หาร/ประธานคณะผูบร�หารกลุม 1
อายุ 51 ป
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/มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต/คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝกอบรม

• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 74
- Director Accreditation Program รุนที่ 107/2557
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
สำหรับผูบริหารทางการแพทย (ปธพ.1)
• Advance Management Program Harvard Business School,
(AMP) Executive Education, U.S.A.
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 20 (วตท.20)/
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 7/คปภ.

ประสบการณ

• รองประธานคณะผูบริหาร กลุม 1
และผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• ผูชวยคณบดี ฝายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผูชวยคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• อาจารย ภาควิชาศัลยศาสตร/คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• Clinical and Research Fellow/ศัลยกรรมตอมไรทอ
Hammersmith Hospital, United Kingdom

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (24)

1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2. ประธานกรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
3. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
11. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
12.กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
14. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
15. กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
16. กรรมการผูจัดการ
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
17. กรรมการผูอำนวยการใหญ
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จำกัด
18. กรรมการผูอำนวยการใหญ
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
19. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
20. กรรมการ บริษัท ประนันทภรณ จำกัด
21. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
22. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
23. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด
24. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 6 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 7/7
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 549,377,610 หุน (3.46 %)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร
• เปนนองสาวของ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

86
87

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส/
กรรมการบร�หาร/กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น/
ผูรับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญช�และการเง�น
(วันที่ไดรับแตงตั้ง 1/4/2551)

อายุ 63 ป

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

วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝกอบรม

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

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รางวัลเกียรติยศ

• IAA Awards for Listed Companies 2020
- Best CFO
• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020
- Best CEO in Thailand
• สมาคมนักเรียนเการาชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ
- รางวัลนักเรียนเกาดีเดน ป 2563 ประเภทที่ 2 ผูประสบความสำเร็จ
ในการทำงานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
• มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน
1. นักบริหารดีเดนแหงป 2562
2. สตรีตัวอยางแหงป 2562
• Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019
- Special Achievement Awards: Best CFO
Healthcare & Pharmaceutical Industry

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (2)

1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

1. กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
12. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
13. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
14. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
15. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
16. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
17. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
18. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
19. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
20. กรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 2 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2562
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 6,000,000 หุน (0.04%)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ 62 ป
วุฒิการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝกอบรม

• Director Certiﬁcation Program รุนที่ 29,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 12 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 4,627,800 หุน (0.03%)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (3)

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (34)

1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่
(อำนวยเภสัช) จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
11. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
12. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
13. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
14. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
15. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
16. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
17. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
18. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
19. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
21. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
22. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
23. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
24. กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
25. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
เวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
26. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
27. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
28. กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด
29. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
30. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
31. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด
32. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด
33. กรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
34. กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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ศาสตราจารย
เกียรติคุณนายแพทย
สันตศิร� ศรมณี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
อายุ 86 ป
วุฒิการศึกษา

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

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

ประวัติการฝกอบรม

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

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

1. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
5. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 26 ป ตั้งแตป 2537
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 15,651,270 หุน (0.10%)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ/กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง
อายุ 64 ป
วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝกอบรม

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

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (4)

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (6)

1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ขันธ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
5. กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
6. กรรมการ มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 12 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

นายชวลิต
เศรษฐเมธีกุล

นายธงชัย
จ�รอลงกรณ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน
อายุ 73 ป

กรรมการ/กรรมการบร�หาร
อายุ 61 ป

วุฒิการศึกษา

ประวัติการฝกอบรม

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

ประวัติการฝกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advanced Audit Committee Program รุนที่ 28/2561
• Financial Statements of Directors Program รุนที่ 35/2561
• Director Accreditation Program รุนที่ 6/2546
• Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 74
• หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2020

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

1. ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮารเบอร จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 9 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2554
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• Director Accreditation Program รุนที่ 107,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (2)

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

1. รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คารเซลล จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุป มิตซูออโตเซลล จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี. ออโตเซลส จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอรเฟค ออโตคาร จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโตเซลล จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 8 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2555

จำนวนครัง� ทีเ่ ขาประชุมคณะกรรมการบร�ษทั ในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 3,373,360 หุน (0.02%)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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นายว�ระวงค
จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ป
วุฒิการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(นิสิตเกาดีเดนป 2556 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติบัณฑิตไทย และเปนทนายความจากประเทศไทยคนแรก
ที่สอบเปนเนติบัณฑิตรัฐนิวยอรคได
บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประวัติการฝกอบรม

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

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (5)

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

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 5 ป 3 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายกานต ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ
อายุ 66 ป
วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา
เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการฝกอบรม

• Advanced Management Program (AMP),
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Certiﬁcation Program รุน 29/2546,
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ

• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
• Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (4)

1. ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพัฒนา
ความเปนผูนำและกำหนดคาตอบแทน
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเปนผูนำ
และกำหนดคาตอบแทน/กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการทบทวนกลยุทธและโครงสรางองคกร/
กรรมการความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (17)

1. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. กรรมการ (ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี)
สภานโยบายผูทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ดานการสงเสริม
ระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฏหมาย กฎและระเบียบ
7. ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฎิรูป
ระบบบริหารจัดการดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
8. ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำรางกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร แผน
และรางแนวทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
11. กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุมบริการทางการแพทย
สภากาชาดไทย
12. คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร
มูลนิธิอานันทมหิดล
13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
15. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
16. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
17. กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 3 ป 1 เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 11/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

92
93

นายอัฐ ทองแตง
กรรมการ/ประธานคณะผูบร�หาร กลุม 5
อายุ 46 ป

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

วุฒิการศึกษา

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • รวม 337,794,295 หุน (2.13%)
นายอัฐ ทองแตง
337,694,295 หุน
คูสมรส
100,000 หุน
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

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

ประวัติการฝกอบรม

• ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั 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)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 (วตท. 13)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
สำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 (ปธพ)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา และการพาณิชย
รุนที่ 10 (TEPCOT)

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (12)

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

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

• 4 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2559

นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ
อายุ 84 ป
วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 19/2550
• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุนที่ 39/2551
• Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 32/2556

ประสบการณ

• ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน/
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด
• รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
• ราชเลขาธิการ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
• นายกสมาคมไทย-ลาว
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหนา
คณะผูแทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (2)

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

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (6)

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 2 ป 10 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2561

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 11/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี
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นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
อายุ 56 ป

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

วุฒิการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 24 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย สถาบันการบินพลเรือน

ประวัติการฝกอบรม

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

ประสบการณ

• รองผูอำนวยการใหญอาวุโส ฝายปฏิบัติการ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
• รองผูอ ำนวยการใหญฝา ยวางแผน บริษทั การบินกรุงเทพ จำกัด

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (2)

1. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ/ประธานคณะผูบริหาร และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (17)

1. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท กูรเมท พรีโม จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
8. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
9. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
10. กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
11. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
12. ประธานกรรมการ
บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวด ไฟลท เซอรวิส จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จำกัด
14. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด
15. กรรมการ บริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส จำกัด
16. กรรมการ บริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส แอนด เชฟ แมน จำกัด
17. กรรมการ บริษัท อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 2 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2562
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ*
• รวม 17,326,660 หุน (0.11%)
นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
17,026,660 หุน
คูสมรส
300,000 หุน
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร

• เปนพีช่ ายของแพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษทั

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายแพทย
ชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ/กรรมการบร�หาร/
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
อายุ 66 ป
วุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล

ประวัติการฝกอบรม

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

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (2)
1. กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

1. ประธานกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
5. กรรมการ บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
6. กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
7. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
8. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด
10. กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย โพรเทค จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง

• 1 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2562

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 12/12
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

96
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ดร. สุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการอิสระ
อายุ 63 ป
วุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ความสัมพันธระหวางประเทศ Tufts University,
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร และวรรณคดีภาษาอังกฤษ
Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประวัติการฝกอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 :
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 2550
• หลักสูตรผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 10

ประสบการณ

• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบตอสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จำกัด
• กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและ
พัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
คาตอบแทน ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
• กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (EVP)-ฝายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (EVP)-ฝายบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ผูอำนวยการอาวุโส (SVP), ผูอำนวยการ (FVP),
รองผูอำนวยการ (VP) และผูชวยรองผูอำนวยการ (AVP)-ฝายสินเชื่อ
โครงการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น (3)

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและ
กำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

1. กรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด
3. ประธานกรรมการประจำประเทศไทย กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน
4. กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 6 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563
จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2563 • 7/7
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหาม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน • ใช
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง • ไมมี

นายแพทยตฤณ
จารุมิลินท

นางวรรณพา ภวเวช

ประธานฝายแพทย
อายุ 70 ป

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น/
ผูควบคุมดูแลการทำบัญช�

วุฒิการศึกษา

อายุ 52 ป

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

ประสบการณ

• ผูอำนวยการฝายแพทย ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ
• ผูอำนวยการศูนยโรคภูมิแพและหอบหืดกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด
7. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
8. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย) มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ*
• รวม 35,900 หุน (0.00%)
นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
0 หุน
คูสมรส
35,900 หุน
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

หมายเหตุ * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(วันที่ไดรับแตงตั้ง 12/11/2550)

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
• ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Wisconsin-Milwaukee, USA.

ประวัติการฝกอบรม

• Director Certiﬁcation Program (DCP109/2561)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561
• TFRS ทุกฉบับป 2562 รุนที่ 2/2562
• Tax Planning ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ ภาษีมูลคาเพิ่ม
• โครงการอบรมปญหาในเชิงปฏิบัติทางการบัญชีของ TFRS15 TFRS16
• McKinsey Management Program (MMP) (2020)

ประสบการณ

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น/กิจการอื่น (12)

1. กรรมการผูจัดการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
2. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
3. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
4. กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
7. กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
8. กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
9. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปคัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
11. กรรมการ N Health Asia Co., Ltd.
12. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 80,000 หุน (0.00%)
ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

98
99

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

บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเชือ่ วาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ
ระหวางผูถ อื หุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมายเพือ่
เพิม่ ความสามารถในการแขงขันและเพิม่ มูลคาของกิจการใหแกผถู อื หุน ในระยะยาว พรอม
กับการคำนึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียรายอืน่ ซึง่ จะมีสว นชวยใหการดำเนินธุรกิจ
มีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึง่ ในบทบาทดังกลาว คือ การกำกับ
ดูแลกิจการ โดยไดมอบหมายใหกรรมการผูอ ำนวยการใหญและผูบ ริหารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดานการกำกับกิจการตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเปนไปตาม
แนวทางทีค่ ณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดทัง้ นี้ บริษทั ไดตดิ ตาม
กฎระเบียบใหมๆ ทีป่ ระกาศใชและปรับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว

การ
กำกับ
ดูแล
กิจการ

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อใหกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงานของกลุม บริษทั ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยได
แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวของ
กับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไขเพิ่มเติมนโยบายดาน
การกำกับดูแลกิจการทีม่ อี ยูใ หทนั สมัยเหมาะสมกับสภาวการณปจ จุบนั และสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ซี ง่ึ กำหนดโดยหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบตั ริ ะดับ
สากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวน
อนุมตั อิ ยางนอยปละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการดวยการ
รวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบใหเพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนินการ
ตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ คณะ
กรรมการไดดแู ลฝายบริหารใหปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพือ่ ใหธรุ กิจ
ของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด
สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทั ไดมกี ารพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอปละ 1 ครั้ง โดยนโยบายฯ ฉบับปจจุบันซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2563 มีเนือ้ หาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามหัวขอดังตอไปนี้
BDMS ไดรับการประเมินผล
1. การสรางคุณคาใหแกกจิ การอยางยัง่ ยืน
การกำกับดูแลกิจการในระดับ
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือ
หุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม

ดีเลิศ

จากโครงการสำรวจ
การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำป 2563

4. นโยบายและการปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสีย
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดกำหนดและประกาศใชนโยบายดานจริยธรรมธุรกิจฉบับตางๆ ไดแก จรรยาบรรณของบริษทั นโยบาย
การคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายใน นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
และนโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เปนตน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ทัว่ ทัง้ องคกร รวมถึงไดมกี ารติดตามการปฏิบตั แิ ละวัดผลอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหผบู ริหารและพนักงานในองคกรทำแบบทดสอบ
ความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายตางๆ ทีป่ ระกาศใช เปนประจำอยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยคะแนนเฉลีย่ จากการวัดความตระหนักรูเ กีย่ วกับ
นโยบายดานจริยธรรมและนโยบายดานการกำกับดูแลตางๆ ของพนักงานของบริษทั และบริษทั ในเครือ ในระหวางป 2561-2563 เปน
ดังนี้
2563

2562

2561

จำนวนพนักงานที่เขารวมการวัดผล (คน)

29,409

29,471

26,492

คะแนนเฉลี่ย

78%

75%

72%
100

การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
101
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณทจ่ี ะสงเสริมใหบริษทั และบริษทั ในเครือเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในการดำเนินธุรกิจ มีการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณ เปนธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบได ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
โดยการปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยสุจริตตอ
องคกร (duty of loyalty) เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหลักขององคกร ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ
อันสงเสริมใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เปนประโยชนตอสังคม
มีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย และสามารถปรับตัวไดภายใตปจ จัยการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติ
อนุมตั นิ โยบายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน และประกาศใชอยางเปนรูปธรรม เพือ่ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการองคกรตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 7 ทาน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน และกรรมการอิสระ 7 ทาน
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก กรรมการที่เปนผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนราย
เดือนเปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร คือ กรรมการทีไ่ มมสี ว นเกีย่ วของกับการบริหารงานประจำหรือไดรบั คาตอบแทนเปนรายไดประจำจาก
บริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ

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

กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไ่ มไดบริหารจัดการบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน โดยเปนอิสระตอ
การบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทางผลประโยชนใน
บริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน ซึง่ อาจทำใหผลประโยชนของบริษทั และ/หรือผลประโยชนของผูถ อื
หุนตองลดลง
โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคล
ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ทัง้ นี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือทีป่ รึกษาของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั (บริษทั ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษทั
ยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ริหาร
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปนหรือเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือผูม ี
อำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หรือหุน สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ไดรบั คา
บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูถ อื หุน ซึง่ เปนผูท เ่ี กีย่ วของ
กับผูถือหุนรายใหญ
8. นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องกรรรมการบริษทั เกีย่ วกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษทั และบริษทั ยอยแลว
กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน เกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระอาจไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหตดั สินใจในการดำเนินการของบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม
บริษทั ยอยลำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)
การแยกตำแหนง
1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการอิสระ และบริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอำนวย
การใหญตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระ
ในการตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ใหทำหนาทีไ่ ดอยางโปรงใสปราศจากอคติ ทัง้ นี้ ประธานกรรมการจะ
ทำหนาทีอ่ ยางเทีย่ งธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามทีจ่ ดั ทำขึน้ ตลอดจนดำเนินการเพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคำถามที่เปนประโยชนอยางมีอิสระ
จากฝายบริหารในระหวางการประชุมแตละครั้ง
2. บริษทั ไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษทั จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพือ่ ใหกรรมการ
สรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท
การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
บริษัทไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำ
หนาทีก่ ำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝายบริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษทั จะประชุมกันเปนประจำทุก
เดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเกี่ยวกับงานประจำ หรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ ำนวยการใหญ ขณะทีฝ่ า ยบริหารภายใตการกำกับ 102
ดูแลของกรรมการผูอ ำนวยการใหญจะทำหนาทีบ่ ริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทีก่ ำหนดไว กรรมการผูอ ำนวยการใหญ 103
เทานั้นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูอำนวยการใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาที่และ
อำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน
การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวา ในหลักการกรรมการบริษทั ไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึง่ อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการขาดแคลนบุคลากร
ทีม่ ปี ระสบการณความรูค วามเขาใจในสายอาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากรผูเ ขามาดำรงตำแหนงแทน
อยางเหมาะสม รวมทัง้ ประโยชนทเ่ี กิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเสีย่ งจากการบริหารจัดการหากขาดความรู
ความเขาใจในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล ซึง่ เปนประเด็นทีส่ ำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซึง่ ตองอาศัยผูท ม่ี คี วามชำนาญ
เฉพาะดานอยางแทจริงที่จะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท ดังนั้น บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการ
ดำรงตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ
การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
บริษทั มีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษทั แตละทานดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน
5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบริษัทดวย) เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่
การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผูอำนวยการใหญ
ในกรณีทก่ี รรมการผูอ ำนวยการใหญเขาไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ นอกเครือ หรือนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ไดมอบหมายไว
บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการผูอำนวยการใหญรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ

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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการใหม จึงไดมกี ารแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษทั
โครงสรางบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของทางธุรกิจ เพื่อใหมีความเขาใจทั้งวิธีทำงานและโครงสรางการถือหุนระหวางกัน
นอกจากนี้ ยังใหขอมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เชน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั โครงสรางการทำงานภายในบริษทั ขอบังคับบริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท ตลอดจนนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการตางๆ ที่กำหนดใชภายในกลุมบริษัท
บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนอกจากอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่บริษัทไดกำหนดไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ยังรวมถึงหนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอยและตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกปองและ
รักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยเฉพาะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมกันตอบ
คำถามและชี้แจงในประเด็นที่ผูถือหุนมีขอซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธ รุ กิจของบริษทั รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการเสียสละ
เวลาและความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน เพือ่ รับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษทั ในวันทีก่ รรมการอิสระยอมรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุกๆ ป หลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยโดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในแบบองครวมทั้งคณะ (As a Whole) และรายบุคคล
7. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท
ในป 2563 คณะกรรมการไดพจิ ารณาและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษทั ใหมคี วามเหมาะสมและ
สอดคลองตอการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีการติดตามดูแลใหมกี ารนำกลยุทธของบริษทั ไปปฏิบตั ิ โดยใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนบริหารความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค และ
มติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจำเปน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และ
กำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริหารทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทกุ ครัง้ โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการ
กำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลว งหนา และมีวาระสืบเนือ่ งเพือ่ ติดตามงานทีไ่ ดมอบหมายไว ซึง่ เลขานุการการบริษทั ไดจดั สงหนังสือ
เชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวม
ประชุม
สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษทั มิไดกำหนดตารางเวลาการประชุมลวงหนา ทัง้ นี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดยอยทัง้ 4 คณะ
เปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะตองเขาประชุมตามหนาทีท่ ไ่ี ดกำหนดไว โดยบริษทั กำหนดใหคณะกรรมการ
ชุดยอย รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป

การประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการ
สำหรับการดำเนินธุรกิจในรอบป 2563 กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารไดมกี ารประชุมระหวางกัน 1 ครัง้ โดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมเพือ่
หารือพรอมทั้งสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจในปที่ผานมา ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการของบริษทั ซึง่ ไดกำหนดใหมกี ารประชุมระหวางกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่
สรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากมุมมองที่เปนอิสระของกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร
การกำหนดองคประชุมขั้นต่ำและการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษทั ไดกำหนดนโยบายองคประชุมขัน้ ต่ำของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย ใหมจี ำนวนไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ คณะ และกำหนดการเขารวมประชุมของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยในแตละคณะในสัดสวนไมตำ่ กวารอยละ 75
ของการประชุมทั้งป
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบคณะและ
รายบุคคล เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ นำมาใชในการพัฒนาการปฏิบตั งิ านใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทัง้ นี้
แบบประเมินฯ ไดครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนครั้งที่ประชุม
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3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
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โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวน
2. เลขานุการบริษัทสงแบบประเมินที่ผานการพิจารณาตามขอ 1. ใหกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยทุกทานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำป
3. เลขานุการบริษทั จะรวบรวมแบบประเมินคืนจากกรรมการเพือ่ บันทึกสรุปผลการประเมิน และนำรายงานตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูอำนวยการใหญ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญโดยพิจารณาจากหลักเกณฑในดานตางๆ ไดแก ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของ
บริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูอำนวยใหญของบริษัท โดย
พิจารณาจากขอมูลทั้งปปจจุบันและเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากเติบโตของรายได และกำไร เปรียบเทียบกับเปาหมายทางการเงิน และกลยุทธทว่ี างไว
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุมบริษัท
นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ปจจุบนั บริษทั ไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม
และเหมาะสมกับภาระหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทชั้นนำใน ตลาดหลักทรัพยฯ และกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนตองสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอความเห็นตอ

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

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ โครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอย จะประกอบดวย
1. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริษัทในแตละปที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
2. คาเบี้ยประชุม ซึ่งกรรมการและกรรมการชุดยอยจะไดรับคาเบี้ยประชุมในอัตราที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามจำนวน
ครั้งที่เขาประชุมจริง
นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงาน
บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนและผลประโยชนที่ใหแกบุคลากรขององคกรอยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสำคัญตอการจางงานทีเ่ ปนธรรม โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบตั งิ าน
ตามความสามารถของพนักงานในตำแหนงตางๆ ซึง่ คำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความเปนธรรม คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม และการมีพนั ธ
สัญญากับบริษทั เพือ่ สงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพและรวมเจริญเติบโตไปกับบริษทั อยางยัง่ ยืน โดยไดกำหนดนโยบายการบริหาร
คาตอบแทนที่สอดคลองกับผลประกอบการขององคกรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้
1. ผลตอบแทนระยะสัน้ บริษทั ไดกำหนดการจายผลตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทัว่ ไปขององคกร
อืน่ ทีอ่ ยูใ นธุรกิจเดียวกัน เพือ่ รักษาและเสริมสรางความสามารถแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกบั องคกร นอกจากนัน้ บริษทั ไดกำหนด
การจายโบนัสจากผลประกอบการในแตละรอบป โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานใหได
ตามเปาหมายขององคกรตามที่ระบุไวในแตละป
2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนเพื่อรักษาและสรางแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานใหองคกร
ดำเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคตที่วางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการขึ้นคาจางประจำป สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินสบทบ
เขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผันแปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยึดหลักการจายคาตอบแทน ดังนี้
• บริษทั ไดกำหนดคาตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทัว่ ไปขององคกรอืน่ ทีอ่ ยูใ นธุรกิจเดียวกันเพือ่
รักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร
• บริษัทไดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององคกร (Corporate Performance) และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual
Performance) ภายใตเกณฑที่โปรงใสในการจายคาตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการทำงาน
• บริษัทไดกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจายคาตอบแทนที่ตองสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำป
ขององคกร ซึ่งกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจายขององคกร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
มีความยืดหยุนในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหวางปใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานขององคกรไดอยางทันทวงที
การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษทั ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษทั จึงไดใหความสำคัญกับการพัฒนาความรูข องกรรมการและผูบ ริหาร
ใหมคี วามรู ความสามารถ ทักษะและมีศกั ยภาพ โดยสนับสนุนใหมกี ารสัมมนาและอบรมในหลักสูตรทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานทีอ่ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ สงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเรือ่ งการกำกับดูแลธุรกิจใหมปี ระสิทธิผลสูงสุดและ
สามารถนำความรูม าใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ดอยางตอเนือ่ ง โดยกรรมการบริษทั ทัง้ คณะจำนวน 16 ทาน และ
เลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certiﬁcation Program และ/หรือ Director Accreditation Program แลว
รวมทั้งไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน ก.ล.ต.รวมถึงผาน
หลักสูตรสำคัญที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
• Finance Statements for DirectorsProgram (FSD)
• Roles of Compensation Committee Program (RCC)

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC)
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
• Ethical Leadership Program (ELP)
ในป 2563 มีกรรมการบริษัท เขารวมสัมมนาและอบรม ดังนี้
กรรมการบร�ษัท

หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
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นอกจากนี้ บริษทั ไดกำหนดใหเลขานุการดำเนินการสรุปการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑหรือขอกำหนดตางๆ ทีม่ นี ยั สำคัญตอกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญ เพือ่ รายงานตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบและถือปฏิบตั อิ ยางถูกตองตอไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท ่ี
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อมาอบรมและเผยแพรขอมูลหรือขอกำหนดดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติอยางถูกตองตอไป
สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน
บริษทั รับผิดชอบตอผูถ อื หุน ในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใชขอ มูลภายในและผลประโยชนทข่ี ดั แยง ผูบ ริหาร
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จะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำดวยความซื่อสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย เพื่อ
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ผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทา
เทียมกัน บริษทั มีหนาทีป่ กปองผลประโยชนและสิทธิของผูถ อื หุน ซึง่ รวมถึงสิทธิในการไดรบั เงินปนผลและรับทราบขอมูลทีเ่ กีย่ วของและ
เพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบ
ของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
ชัดเจน โดยบริษทั มุง มัน่ ในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึน้ กับผูถ อื หุน ทุกราย ทุกกลุม ไมวา จะเปนผูถ อื หุน รายใหญ ผูถ อื หุน รายยอย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยาง
เทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระ พรอมชี้แจงเหตุผล
ประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพือ่ ใหผถู อื หุน มีขอ มูล
เพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอมูล
ลวงหนากอนการประชุมผูถ อื หุน บริษทั ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระรวมถึงเอกสาร
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของ อาทิ เอกสารหลักฐานทีผ่ เู ขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือ
มอบฉันทะ แผนทีต่ ง้ั ของสถานทีป่ ระชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
บนเว็บไซตของบริษทั ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน และจัดสงเอกสารดังกลาวขางตนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน สำหรับ
วาระทัว่ ไปซึง่ สูงกวาตามทีก่ ฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีทเ่ี ปนการขออนุมตั ริ ายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันหรือเปนมติพเิ ศษ
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาเปนตัว
แทนรับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมไดแนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานทีผ่ เู ขารวมประชุมตองแสดงกอน
เขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบ
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ฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษทั ไดอกี ดวย นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ชองทางในการรักษาสิทธิของผูถ อื หุน บริษทั
ไดเสนอทางเลือกใหผถู อื หุน มอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษทั 1 ทาน โดยบริษทั ไดจดั สงขอมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอ
ใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปนตัวแทนใหเขารวมการประชุม
และออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดมสี ว นรวมในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป รวมถึงเสนอ
ชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถและคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการของบริษทั ลวงหนากอนการประชุม
ผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษทั เปนเวลา 45 วัน โดยผูถ อื หุน สามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑและเงือ่ นไขการเสนอวาระและเสนอรายชือ่ ไดในเว็บไซตของบริษทั
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะ
บรรจุเรือ่ งดังกลาวเปนวาระการประชุมเพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการเห็นวาเรือ่ งดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรือ่ งดังกลาวตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ ทราบ พรอมทัง้ เหตุผลทีไ่ มนำเสนอเรือ่ งดังกลาวให
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน พิจารณา ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 บริษทั ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอวาระสำหรับการประชุม
ผูถ อื หุน ลวงหนารวมถึงเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเพือ่ พิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการบริษทั ดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการ
บริษัท ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 2564
ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใต
เวลาทีเ่ หมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ทัง้ นี้ ผูถ อื หุน ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจำนวนหุน
ที่ตนถือ โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท
จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น)
สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระนัน้ บริษทั จะรวบรวมผลและแจงใหทป่ี ระชุมทราบภายหลังเสร็จสิน้ การลงคะแนน
ในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ ประธานในทีป่ ระชุมอาจขอใหทป่ี ระชุมดำเนินการพิจารณา
ในวาระอืน่ ๆ ไปกอน เพือ่ ใหการประชุมเปนไปอยางตอเนือ่ ง และเมือ่ เจาหนาทีไ่ ดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะแจงผลการ
นับคะแนนใหที่ประชุมทราบในทันที ทั้งนี้ ในการบันทึกมติที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอกั ษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชีแ้ จง และความ
คิดเห็นของที่ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หาม
ออกเสียงในเรื่องนั้น
2. การประชุมผูถือหุน
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่และ
ในรูปแบบที่ไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาที่จะใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจาก
วันสิ้นสุดปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับตั้งแตการ
เรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม
ทั้งนี้ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำ
หนังสือทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ตามที่ขอบังคับบริษัทกำหนดไว แตจะ
ตองระบุเรือ่ งและเหตุผลในการทีข่ อใหเรียกประชุมไวใหชดั เจนในหนังสือดังกลาวดวย โดยคณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน
ภายใน 45 วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้
• กอนการประชุม
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน
สำหรับวาระทัว่ ไปซึง่ สูงกวาตามทีก่ ฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีทเ่ี ปนการขออนุมตั ริ ายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันหรือ

เปนมติพิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ
รายวันฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน
ทัง้ นี้ บริษทั ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถ อื หุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ หมดทัง้ ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษทั www.bangkokhospital.com ภายใตหวั ขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพือ่ เปนการขยายชองทางการ
ใหขอ มูลแกผถู อื หุน ทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพือ่ เปนการสงเสริมสิทธิการรับรูข า วสารแกผถู อื หุน ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ไดเปดเผยหนังสือ
เชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน
ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถ อื หุน จะไดรบั รายละเอียดการประชุม เชน เวลา และสถานทีจ่ ดั การประชุม วาระการประชุม
พรอมทั้งวัตถุประสงค เหตุผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ และเอกสารประกอบตางๆ (ถามี) เพื่อใหผูถือหุน
มีขอมูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ตอง
ใชในการเขารวมประชุม รวมทั้งบริษัทยังไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนได
เสนอแนะใหผถู อื หุน แตงตัง้ กรรมการอิสระเปนผูร บั มอบฉันทะของตนดวย เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั ทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม
ซึ่งจะชวยใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุมผูถือหุนโดยใชระบบบารโคด และมีการทำ
บัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ เพือ่ ความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะ
วาระการแตงตัง้ กรรมการ บริษทั ไดจดั ทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพือ่ ใหผถู อื หุน ลงคะแนนเปนรายบุคคล ทัง้ นี้ ผูถ อื หุน
หรือผูรับมอบฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม
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บริษทั ไดกำหนดให ผูท ท่ี ำหนาทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม แจงและอธิบายวิธลี งคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริม่ ขึน้
อยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการผูอ ำนวยการใหญทำหนาทีต่ อบขอซักถามของผูถ อื หุน และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง
เมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน
เพือ่ อำนวยความสะดวกใหกบั ผูถ อื หุน และเพือ่ ใหเกิดความชัดเจน บริษทั มีการใชสอ่ื มัลติมเี ดียในการนำเสนอขอมูลเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาของผูถ อื หุน ในระหวางการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอทีป่ ระชุมเมือ่ ผูถ อื หุน ใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระแลว ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระทีไ่ ดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาส
ใหผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน
เพือ่ เปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถ อื หุน ทุกทาน บริษทั ไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษทั ทุกทาน ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ อาทิ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน ผูบริหารที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากกรรมการหรือ
ผูบ ริหารระดับสูงรายใดไมสามารถเขารวมประชุมผูถ อื หุน ได จะตองมีหนังสือชีแ้ จงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีทเ่ี ปนกรรมการ)
หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีที่เปนผูบริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการตั้งคำถามและใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของ
บริษทั ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยไมทำใหสทิ ธิของผูถ อื หุน ใดตองเสือ่ มเสีย โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอ ำนวยการใหญ จะเปนผูใ หความกระจางในเรือ่ งขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถ อื หุน อยาง
ไมเปนทางการหลังจบการประชุมนั้นๆ
• หลังการประชุม
บริษทั ไดจดั ทำรายงานการประชุมผูถ อื หุน อยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติทป่ี ระชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบง
เปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการ
บันทึกคำถาม คำชีแ้ จง และความคิดเห็นของทีป่ ระชุมไวอยางละเอียดดวยโดยไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถ อื หุน ดังกลาวบนเว็บไซต
ของบริษทั www.bangkokhospital.com ภายใตหวั ขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพือ่ ใหผถู อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไปไดรบั ทราบรายงาน
การประชุมอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได

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

นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก
องคกร เชน ผูถ อื หุน ผูร บั บริการ เจาหนี้ คูค า ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ บริษทั ตระหนักเปนอยางยิง่ วาการ
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว
ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึง
ผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้
1. นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมทีอ่ าจนำไปสูก ารขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูส ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วของ จะตองไดรบั การ
พิจารณาอยางรอบคอบเพือ่ ใหเปนไปตามกฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะเสมือนทำ
รายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทและ
ผูถ อื หุน ทัง้ หมด ขอกำหนดและเงือ่ นไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงือ่ นไขตามมาตรฐานทางการคาทีย่ อมรับ
กันทั่วไปเสมอ
บริษัทมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบ ริหารและพนักงานใดทีม่ สี ว นไดเสียจะไมไดรบั อนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ กรรมการจะถูกหามไมให
พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนได
สวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย
2. นโยบายตอผูถือหุน
บริษทั มุง หวังทีจ่ ะดำเนินการเพือ่ ใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผถู อื หุน ดวยการจัดการใหธรุ กิจเติบโตและมีความสามารถ
ในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึงถึง
ความเสีย่ งทางธุรกิจในปจจุบนั และอนาคตอยางรอบคอบ บริษทั เนนการดำเนินการเพือ่ ใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนาธุรกิจ
อยางตอเนือ่ งในระยะยาว การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสีย่ งทีแ่ ข็งแรง เพือ่ เปนการ
ตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน
ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุม
ผูถ อื หุน และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั อยาง
อิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทยังมีนโยบาย
ในการเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรม และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนทุกทานสามารถได
รับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน
3. นโยบายตอพนักงาน
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรทีท่ รงคุณคาของบริษทั โดยบริษทั ไดดแู ลพนักงานทีม่ คี วามสามารถและประสบการณอยางตอเนือ่ งตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารของบริษทั พรอมทัง้ ใหโอกาสในการทำงานทีเ่ ทาเทียมกัน และมีมาตรการทีจ่ ะใหผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ บริษทั ไดจดั การฝกอบรมความรูท จ่ี ำเปน เพือ่ เพิม่ พูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเนือ่ งผานการฝกอบรมทีจ่ ดั โดย

ผูท รงคุณวุฒทิ เ่ี ชีย่ วชาญทัง้ ภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศทีด่ ใี นองคกร ตลอดจนปฏิบตั ติ อ พนักงาน
ทุกคนอยางเทาเทียมและยุตธิ รรม โดยบริษทั ไดจดั ใหมชี อ งทางทีพ่ นักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอแนะนำกับผูบ ริหาร
ไดโดยตรงผานทางชองทางตางๆ ขององคกร
บริษทั ไดจดั สวัสดิการและความปลอดภัยใหกบั พนักงานซึง่ รวมทัง้ ผลประโยชนตา งๆ เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ ทัง้ นี้ บริษทั ไดดำเนินการทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการแกพนักงานเพือ่ ใหมน่ั ใจวาการจายคาตอบแทน
ของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากนี้ บริษัทไดมีการจัดมอบทุนการฝกอบรมตางประเทศและ
การฝกอบรมในประเทศใหกบั แพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ตลอดจนพนักงาน เพือ่ ใหบคุ ลากรเหลานีไ้ ดเพิม่ องคความรู เพือ่
นำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนด
แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยตง้ั แตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซง่ึ พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดังตอไปนี้
• การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
ในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลพนักงาน บริษัทไดถือความสำคัญดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนลำดับตนๆ บริษัทให
ความใสใจตั้งแตกระบวนการสรรหาวาจางพนักงานโดยจะพิจารณาสรรหาวาจางบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ และลักษณะความสามารถเฉพาะอืน่ ๆทีต่ รงกับตำแหนงงาน โดยบริษทั มีนโนยายอยางชัดเจนทีจ่ ะเปดโอกาส
พิจารณาบุคลากรภายในเปนลำดับตน เพือ่ เปนการสงเสริมใหบคุ ลากรภายในองคกรมีโอกาสไดพฒ
ั นาความรูค วามสามารถและความ
กาวหนาในอาชีพการงานของตน หากพบวาไมมีบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
อีกทั้งบริษัทยังมีแบบทดสอบการวัดบุคลิกภาพในงานและแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่จัดทำโดยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ
110
ของประเทศเพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับการคัดสรรบุคลากรและใชเปนเครื่องมือวัดระดับความพรอมในการกาวหนาในอาชีพงาน
111
พนักงานใหมทุกคนจะไดรับการอบรมปฐมนิเทศพรอมทั้งไดรับการสื่อสารถึงโอกาสความกาวหนาในตำแหนงงานของตนจึงทำให
พนักงานสามารถวางแผนที่จะเติบโตไปในสายอาชีพของตนได บริษัทยังเปดโอกาสพิจารณามอบทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญา
พรอมทั้งทุนการศึกษาพัฒนาทักษะตางๆ ที่เปนประโยชนในงานอีกดวย
• ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ
อยางชัดเจนและเปนธรรม และบริษทั ไดมกี ารสือ่ สารเกณฑตา งๆ ในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทัว่ ถึง ทัง้ นี้ ในการ
พิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแต
ละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน ซึ่งการจัดใหมีระบบการประเมินผลงาน
ของพนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานตามผลการประเมินนี้ จะสงผลใหพนักงานสามารถทำงานและพัฒนา
ศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชีว้ ดั ระดับองคกร (Corporate KPI) จะถูกจัดทำขึน้ โดยใชหลักการของ Balanced Scorecard ซึง่ พิจารณามุมมองทีค่ รอบคลุม
ในแตละมิติ ทัง้ ดานการเงิน ลูกคา กระบวนการทำงานภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารความเสีย่ ง เปนตน และ
นำมาพิจารณารวมกับ Core Competency และคำนิยมหลัก (BDMS Core Values) ขององคกร ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมานี้
สามารถปรับเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสมไดตามกลยุทธในแตละชวงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนินการจากทุกภาคสวน
ในองคกร และสรุปโดยฝายบริหาร หลังจากนั้น ตัวชี้วัดจะถูกถายทอดจากกรรมการผูอำนวยการใหญ ไปสูผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนตามลำดับ โดยพนักงานแตละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเอง ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนก ฝาย และองคกร สำหรับผลการ
ประเมินที่ไดจะตองนำไปพิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตามเกณฑที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา
จะใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหกำลังใจ สำหรับการทุมเท
ทำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน

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

ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนกระบวนการตอเนือ่ งในการวัดและประเมินความรูค วามสามารถและการบุคลากรตลอด
จนการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการตามเปาหมายการทำงาน ซึง่ สอดคลองกับหนวยงานและองคกร (Corporate and functional KPI) ระบบการประเมินผลปฏิบตั งิ านนีเ้ ปนเครือ่ งมือหนึง่ ในการวัดการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในปจจุบนั และประเมินความ
พรอมของบุคลากรในดานของความรูความสามารถที่จะไดรับการเลื่อนตำแหนง ซึ่งจะสามารถระบุระดับของความรูความสามารถ
และทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ
(Career Development Plan) ทีเ่ หมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบตั งิ านมีการดำเนินงานในชวงปลายป
ผูบังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความกาวหนาในสายอาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan) และ
วางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำป ทัง้ นีผ้ บู งั คับบัญชาจะคำนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ
บุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การสอนแนะนำงาน การมอบหมายใหปฏิบัติงาน เปนตน
• ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัทตระหนักและใหความสำคัญเปนอยางมากตอการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกรโดยมีการจัดทำ
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน และประกาศใชใหเปนทีท่ ราบโดยทัว่ กันทัง้ องคกร อีกทัง้ ยังมีการจัดทำสือ่ ในรูปแบบ
Infographic เกีย่ วกับความเทาเทียมและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน เพือ่ ใหพนักงานทุกระดับไดรบั ทราบและเขาใจอยางงาย
พรอมทัง้ มีการอบรมอยางสม่ำเสมอเพือ่ กระตุน ความตระหนักรูแ กพนักงาน โดยองคกรใหความสำคัญแนวปฏิบตั ดิ า นความเทาเทียม
ตัง้ แตกระบวนการคัดเลือกบุคคลากร การพิจารณาทำงานในตำแหนงทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการพิจารณาเลือ่ นตำแหนงจากความสามารถ
โดยไมมอี คติหรือใชระบบเครือญาติในการพิจารณา พรอมทัง้ จัดทำชองทางการแสดงความคิดเห็นและแนวทางการรับขอเรียนอยาง
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
• การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร
เพือ่ ใหทราบถึงความผูกพันหรือความสุขในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงานแตละคน บริษทั ไดกำหนดใหมกี ารสำรวจความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับเปนประจำทุกป ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ในการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอองคกร
อันจะนำไปสูก ารพัฒนาไดตามวิสยั ทัศน พันธกิจ คานิยมและเปาหมายขององคกร รวมทัง้ บริษทั ยังไดกำหนดระเบียบปฏิบตั วิ า ดวย
การยื่นคำรองทุกขเพื่อใหพนักงานไดใชในการยื่นเรื่องราวรองทุกข เพื่อเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของ
พนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม
4. นโยบายตอฝายบริหาร
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดมีการจัดทำ
โครงสรางคาตอบแทนของผูบ ริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกบั ผูบ ริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care นอก
จากนี้ ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึง่ เปนไปเพือ่ ประโยชน
สูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย
5. นโยบายตอคูคา
บริษทั ดำเนินธุรกิจกับหุน สวน เจาหนี้ คูค า และอืน่ ๆ ตามขอกำหนดและเงือ่ นไขการคา หรือขอตกลงทีไ่ ดทำเปนสัญญาอยางยุตธิ รรม
และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่ไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจาง และการ
ดำเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา หรือมีพฤติกรรมทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย รวมทัง้ มีนโยบายหลีกเลีย่ งการกระทำใดก็ตามทีอ่ าจสงผลใหเกิด
ความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายตอคูแขง
บริษทั ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ ผูป ระกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการคาทีส่ จุ ริต ภายใตกรอบของกฎหมาย
และกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือทำลายชื่อเสียงของผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกลาวรายโดย
ปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
7. นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับบริการ
พอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูร บั บริการอยางยุตธิ รรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรนีถ้ อื วาขอมูลของผูร บั บริการทุกทานเปนความลับ
และจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูปวยเปนประจำทุกเดือน โดยใชแบบประเมินจาก
HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย The Centers for
Medicare & Medicaid Services (CMS) รวมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และไดรับการ
รับรองอยางเปนทางการจากองคกร National Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชในการประเมินมุมมอง
ผูรับบริการที่มีตอกระบวนการดูแลที่สำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เปนขอมูลใหสามารถใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม และเปดโอกาสใหโรงพยาบาล 112
สามารถเปรียบเทียบผลลัพธในมุมมองของลูกคาเพื่อใชในการพัฒนาตนเองตอไป ทั้งนี้ วิธีการคิดคะแนนใชการคิดจำนวนรอยละของ 113
ผูร บั บริการทีป่ ระเมินคะแนนขอทีส่ งู ทีส่ ดุ ในแตะ Scale เรียกวา Top Box โดยมาตรวัดมุง ถามความเปนประจำสม่ำเสมอของบริการใน
แตละสวน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใหบริการที่มุงใหผูรับบริการเกิดประสบการณที่ดีทุกครั้งของการเขารับบริการ
คะแนนรวมการใหบร�การของโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS
Top Box : Overall Hospital Rating
100%
90%
80%
70%

67

69

75

80

84

86

87

89

2560

2561

2562

2563

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2556

2557

2558

2559

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

นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนตลอดระยะเวลา 8 ปที่ผานมา บริษัทยัง
ใหความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจทางดานการสือ่ สาร เพราะทักษะการสือ่ สารทีด่ ถี อื เปนสิง่ สำคัญอยางยิง่ โดยเฉพาะอยางยิง่
ระหวางแพทยและตอผูป ว ย เพือ่ ใหมคี วามเขาใจตรงกัน ชวยลดความวิตกกังวลในผูป ว ย ซึง่ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพไมใชเฉพาะการ
พูดเทานั้น แตยังรวมถึงภาษากาย เชน ทาทาง การแสดงออกทางสีหนา ซึ่งจะสื่อไปถึงผูปวยดวยเชนกัน
3 หัวขอหลักทีใ่ ชในการประเมินประสิทธิภาพของการสือ่ สารของแพทย (Good Doctor Communication) ไดแก การดูแลรักษา
ดวยความสุภาพออนโยน (Doctor courtesy and respect) การรับฟงผูป ว ยอยางตัง้ ใจ (Doctors listen carefully) และแพทยอธิบาย
สิ่งตางๆ ไดงายตอความเขาใจ (Doctors explain things)
โครงการสำคัญทีบ่ ริษทั จัดทำขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สารของแพทยไดแก Empathic Camp ซึง่ เปนการใหความรูท ส่ี ำคัญ
ดานการสื่อสาร ศิลปะการพูด การฟงอยางตั้งใจ การสังเกตภาษากาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการมีการจำลองสถานการณใหฝก
ปฏิบัติอีกดวย
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ความสำเร็จของโครงการนี้ ทำใหผลลัพธรวม Good Doctor Communication อยูในเกณฑที่ดีมากจาก Top Box score ที่ 86
ขึ้นมาเปน 92 ในป 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงาน HCAHPS Score คะแนน
ของโรงพยาบาลในบริษัทสูงกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 95 ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาที่เขารวมทั้งหมด 4,469 แหง
8. นโยบายตอเจาหนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ทุกประเภท ไมวาจะเปนเรื่องการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุ
ประสงคของการใชเงิน การชำระเงิน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยคำ้ ประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงือ่ นไขหรือเรือ่ ง
อื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร ดังนี้
• การเปลีย่ นแปลงนโยบาย/ขอมูล/โครงสรางการบริหารงานของบริษทั บริษทั มีนโยบายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับเจาหนี้
ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจงเจาหนี้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขอมูล หรือโครงสรางการบริหารงานของบริษัท ที่มีความ
เกี่ยวของกับเจาหนี้ของบริษัท เพื่อใหสามารถรับรูขอมูลและขาวสารของบริษัทอยางทั่วถึง

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานที่เปนคูสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ
ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา หากมีประเด็นที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงกับเจาหนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพรวมของ
บริษทั จะมีฝา ยกฎหมายหรือทีป่ รึกษาดานกฎหมายของบริษทั ชวยกำกับดูแลให และในกรณีทม่ี ปี ระเด็นไมเปนไปตามทีต่ กลงกัน
ไวระหวางบริษทั กับเจาหนี้ จะมีการเชิญประชุมใหทางเจาหนีไ้ ดแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันโดยใชหลัก
ความสมเหตุสมผล เพื่อมุงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน
• ดานการชำระเงิน บริษทั มีนโยบายใหฝา ยบัญชี/การเงิน จายชำระตามงวดเครดิตเทอม และเปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดตามสัญญา
โดยยึดหลักความถูกตอง โปรงใส ตรงเวลา หากมีกรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขจะมีการชี้แจงและแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สือ่ สารกับเจาหนีโ้ ดยตรง เพือ่ ใหหนวยงานตนสังกัดทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญากับเจาหนีร้ ายนัน้ รวมกันดำเนินการแกไขปญหาทีท่ ำใหเกิดความ
ลาชาดานการชำระเงิน
• ดานการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีการเปดเผยผลการ
ดำเนินงานในทุกไตรมาส และประจำปตอ สาธารณชน นักลงทุน และผูถ อื หุน ผานระบบการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
พรอมทัง้ มีการเปดเผยผลการดำเนินงานประจำปผา นรายงานประจำปของบริษทั รวมถึงรายงานของนักลงทุนสัมพันธทไ่ี ดเปดเผย
บน website ของบริษทั และถือเปนสิทธิของเจาหนีข้ องบริษทั ในการเขาถึงขอมูลฐานะการเงินของบริษทั ซึง่ เปนขอมูลเดียวกันกับ
ทีบ่ ริษทั ไดเปดเผยไวตอ สาธารณชน นักลงทุน และผูถ อื หุน โดยการเขาถึงขอมูลผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสตา งๆ หรือสามารถรองขอกับ
หนวยงานของบริษัทที่เปนคูสัญญาไดโดยตรง เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการชำระเงิน
ตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวในสัญญา
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9. นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
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บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญและมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องใหกับชุมชนและสังคม และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร และสรางบุคลากรขององคกรที่มีทัศนคติและความมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ
นำไปสูการสรางรากฐานขององคกรที่ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ นโยบาย
สิ่งแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” ขึ้นตามแนวคิด “เติบโต สมดุล ยั่งยืน” พรอมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดย
นโยบายฯ ดังกลาว มีแนวทางดำเนินการดานสิ่งแวดลอมเปน 4 ดาน ไดแก

D

B

Designing Better
Environment
ออกแบบและสรางสรรคสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม และแนวทางรับมือ
กับมลภาวะที่เกิดขึ้น
อยางเหมาะสม

M

Moving to Green
Business
เดินหนาสูการทำธุรกิจที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตลอดทั้ง
หวงโซอุปทานเพื่อลดผล
กระทบสิ่งแวดลอม

S

Sustaining Social
Engagement
สรางการมีสวนรวมและผลประโยชน
รวมอยางยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ภายในชุมชน

Building Eco Mindset
สรางบุคลากรขององคกร
ใหมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ
ตอสังคมและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

EARTH HEALTHCARE

เพื่อดูแลในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล ตลอดจนความปลอดภัยตอผูใชบริการและ
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ บริษทั ไดนำมาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and Association
(HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI) มาประยุกตใชภายในโรงพยาบาล และไดรบั การรับรองมาตรฐานจาก
ทั้ง 2 องคกร
นอกจากนี้ บริษัทไดดำเนินการลดการใชไฟฟาโดยเปลี่ยนหลอดไฟในโรงพยาบาลเปน LED ตั้งแตป 2561 ประกอบกับดำเนินการ
ออกมาตรการประหยัดการใชพลังงานในหลายๆ มาตรการ ทำใหบริษัทสามารถลดอัตราการใชไฟฟาอยางตอเนื่อง ดังตารางดานลาง
อัตราการใชไฟฟา ระหวางป 2559-2563
(หนวยไฟฟาที่ใชตอรายได 1 บาท)

2563

2562
2561
2560
2559

0.00378**
0.00275*
0.00246
0.00263
0.00268

* ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล (BIH) โดยชวงกอนเปดใหบริการไดมีการทดลองระบบงานตางๆ
ของอาคารโรงพยาบาลและอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย จึงสงผลใหอัตราการใชไฟฟาตอหนวยรายไดของบริษัทโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2561
** สาเหตุทห่ี นวยไฟฟาทีใ่ ชตอ รายได 1 บาท ของป 2563 เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ทำใหมจี ำนวนผูใ ชบริการชาวตางชาติ
ลดลงเปนจำนวนมาก สงผลใหรายไดรวมของป 2563 ลดลงจากป 2562 ประมาณรอยละ 25 ในขณะที่หนวยไฟฟาที่ใชในป 2563 ลดลงจากป 2562
ประมาณรอยละ 8 (หนวยไฟฟาที่ใชในป 2563 ลดลงในสัดสวนที่นอยกวารายไดที่ลดลงของป 2563 เนื่องจากป 2563 มีการเปดใหบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพอินเตอรเนชัน่ แนล (BIH) เต็มป (12 เดือน) ในขณะทีป่  2562 โรงพยาบาล กรุงเทพอินเตอรเนชัน่ แนล (BIH) มีการใชไฟฟา รวมระยะเวลา 9 เดือน
เริ่มตั้งแตการทดสอบระบบตางๆ ของอาคารโรงพยาบาล และทดสอบอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ในเดือนเมษายน 2562 และเปดใหบริการในเดือน
กรกฎาคม 2562) หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะชวง 6 เดือนหลังของป 2562 และ 2563 จะพบวาหนวยไฟฟาที่ใชของป 2563 ลดลงจากป 2562
ประมาณรอยละ 16.4

นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนองตอบตอนโยบายดานสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการกอสรางที่เกิดขึ้นใหม บริษัทไดกำหนดแนวทางการ
กอสรางโดยใชหลักการ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม เพือ่ ลดปริมาณการ
ใชพลังงานและชวยอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และ Bangkok International
Hospital ซึ่งเปดใหบริการในป 2562 ไดมีการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟาใหกับโรงพยาบาล และติดตั้งระบบ Solar
Collector เพื่อผลิตน้ำรอนใหกับหองพักผูปวย นอกจากนี้ ยังมีระบบ District Heat Pump ในการสำรองน้ำรอนใหกับระบบ Solar
Collector ในชวงเวลากลางคืนอีกดวย
ในดานการชวยเหลือกิจกรรมการกุศลของบริษทั โรงพยาบาลไดมกี ารออกหนวยตรวจสุขภาพ การใหความรู และสนับสนุนอุปกรณ
เครื่องมือทางการแพทย ยา เวชภัณฑ รวมกับมูลนิธิตางๆ และชุมชนรอบขางโรงพยาบาล
10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคดังกลาวนั้นตองเปนไปภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยไมเลือกวาผูน น้ั จะมีถน่ิ กำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
ที่แตกตางแตอยางใด

ดังนัน้ เพือ่ ใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน เขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในทีท่ ำงานและระบบทัว่ ทัง้ องคกร บริษทั
จึงไดจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผย
แพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
11. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
บริษทั มุง หวังใหบริษทั และบริษทั ในเครือเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พรอมทัง้ มีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยดูแลมิใหมกี าร
ลวงละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลขิ สิทธิ์ เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิอ์ ยาง
ถูกตองตามกฎหมาย บริษัทจึงไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์” เพื่อใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัท
12. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
บริษัทไดจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศขึ้น เพื่อเปนแนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ เพือ่ ปองกันปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำใหเกิดความเสียหาย โดยไดประกาศใหพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ตลอดจนบุคคลทีม่ หี นาทีห่ รือมีความเกีย่ วของในการทำงานใหกบั บริษทั รับทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน พรอมทัง้ ไดเผยแพรนโยบาย
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ดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
13. นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน
เพือ่ ใหผรู ายงานหรือผูท ใ่ี หความรวมมือในการรายงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาทีส่ จุ ริต ไดรบั การคุม ครองและปกปอง
อยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด “นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน
“จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้
• ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรับ
การรายงานความคืบหนาและชีแ้ จงขอเท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงไดสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
• ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน และคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูร ายงาน หรือผูใ หความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรบั การประกันจากบริษทั วา จะ
ไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลรายตอพนักงานดังกลาว
• ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย
บริษทั ไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน ทัง้ จากบุคคลภายในและภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอความเห็น
รองเรียน และรายงานการกระทำที่ไมถูกตองผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไวบนเว็บไซต
ของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูล
ที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน
• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพือ่ พิจารณาหาตนเหตุวา มีการกระทําใดทีฝ่ า ฝน ละเวน หรือไมปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
นั้นหรือไม และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป
• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ตอไป
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย
รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไปอยางถูกตองครบถวน ทัว่ ถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมทัง้ เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ บริษทั ไดตดิ ตามกฎระเบียบใหมๆ ทีป่ ระกาศใชและปรับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาวรวมทัง้ ไดมี
การเปดเผยนโยบายดังกลาวใหบุคคลากรภายในองคกรไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้
1. ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
7. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
3. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุมครองและ
9. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
บรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
11. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
12. นโยบายดานภาษี
6. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย
13. นโยบายสิ่งแวดลอม
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษทั ขอมูลทีเ่ ปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอืน่ ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอสวน
ไดเสียของผูถ อื หุน หรือการตัดสินใจลงทุนซึง่ อาจสงผลตอราคาหุน หรือหลักทรัพยใดของบริษทั ขอมูลนีจ้ ะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม
เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีที่โปรงใส ผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผย
สารสนเทศ นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพื่อใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ
และหนาที่ความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินที่ตองมีความถูกตองครบถวน กอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน
ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจัดใหมี
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพือ่ เปนชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห ทัง้ ในและตางประเทศ ตลอดจนถึงผูท เ่ี กีย่ วของ
หรือบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัท
คือ กรรมการผูอำนวยการใหญ รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโสและประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และ Assistant Vice
President ดานนักลงทุนสัมพันธ รวมถึงผูบ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ เปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษทั
โดยในรอบป 2563 ทีผ่ า นมา ผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึง Assistant Vice President ทีด่ แู ลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบปะ
และใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ ในโอกาสตางๆ ดังนี้
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ครั�ง
การนำเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Roadshow) โดยในปนี้
Roadshow สวนใหญจัดข�้นในรูปแบบของ Virtual Roadshow
ทำใหมีโอกาสไดพบนักลงทุนจำนวนมากข�้น
ตอการประชุมในแตละครั�งและพบนักลงทุนหลากหลายกลุมมากข�้น

8
ครั�ง

จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน
แกนักลงทุนและนักว�เคราะห
(Analyst Meeting)
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ครั�ง

จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักว�เคราะห
เพ��อรับทราบการดำเนินงาน
ของบร�ษัท (Company Visits
และ Conference Call)

ครั�ง
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหบร�ษัท
ดำเนินนโยบาย Social Distancing อยางตอเนื่องตั�งแตเดือนมีนาคม 2563
เปนตนมา สงผลใหการจัดโครงการพบผูบร�หาร และเยี่ยมชมกิจการ
ใหแกนักลงทุน นักว�เคราะห และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ (Site Visits) ลดลง

บริษัทมีการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศที่บริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ
โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และ เว็บไซตของบริษัท ที่
www.set.or.th

www.bangkokhospital.com

กรณีที่ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายัง Assistant Vice President
ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ
0-2755-1793
investor@bangkokhospital.com

0-2755-1959
www.bangkokhospital.com

2. คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพือ่ ชวย
ทำหนาที่ดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และกลั่นกรองงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
รวมทัง้ ไดแบงแยกหนาทีร่ ะหวางคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบไวใน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยวิธกี ารประเมิน
ตนเองเปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการดำรง
ตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรบั อำนาจอยางเต็มทีจ่ ากคณะกรรมการบริษทั ใหทำงานของตน ซึง่ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั งิ านอยาง
เปนระบบและดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจและเรือ่ งการเงินอยางครบถวน โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ทีม่ คี วามรอบรูแ ละความสามารถในการสอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ได มีจำนวน 1 ทาน คือ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
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ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผตู รวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษทั ตลอด
ทัง้ ป โดยบริษทั ไดวา จางบริษทั จากภายนอกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณทเ่ี หมาะสมเพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูต รวจสอบภายในของกิจการ
ซึ่งบริษัทเชื่อวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการ
รายงานขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ อยางเทีย่ งธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบภาย
ในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ กีย่ วของกับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษทั ประธานเจาหนาที่
บริหารดานการเงิน และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินที่ดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุกครั้งทั้งนี้
กอนการประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยบริหาร
รวมในการประชุมแตประการใด เพือ่ สอบถามประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ กับงบการเงินหรือฐานะการเงินของกิจการซึง่ ผูส อบ
บัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย รวมถึงมีการประชุมประจำปรว มกับผูส อบ
บัญชีโดยไมมฝี า ยบริหาร เพือ่ ใหมน่ั ใจวาผูส อบบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านอยางอิสระจากฝายบริหารและไมมขี อ จำกัดในการตรวจสอบบัญชี
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ ผูท ด่ี ำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษทั มีคณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแยงทัง้ นี้ ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เ่ี กีย่ วของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย (ผูท เ่ี กีย่ วของ หมายถึง บุคคล
ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจำ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลำดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หรือของผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพน
จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ทัง้ นี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือทีป่ รึกษาของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั (บริษทั ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษทั
ยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ริหาร
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ
ผูม อี ำนาจควบคุม ของผูท ม่ี คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั
และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หรือหุน สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ย
กวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูถ อื หุน ซึง่ เปนผูท เ่ี กีย่ วของ
กับผูถือหุนรายใหญ
8. นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องกรรรมการบริษทั เกีย่ วกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษทั และบริษทั ยอยแลว
กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน เกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)
นอกเหนือจากคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไมเปน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกวา 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ใน
บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่
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1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบที่กระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการนัน้ อยูบ นพืน้ ฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเปนเงือ่ นไขการคาโดยทัว่ ไปทีก่ ำหนด
โดยมีหลักเกณฑชัดเจน และเปนที่เปดเผย
2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปนราคาที่เทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไดดำเนินการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของแลว
3. รายการอืน่ ใดทีไ่ ดดำเนินการตามกฎระเบียบ ขอกำหนด หรือประกาศทีต่ ลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตามหนาทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อชวยคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั งิ านไดตามหนาทีท่ ค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือ
ได โดยการประสานงานกับผูต รวจสอบบัญชีภายนอกและผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมาย และหนวยงานราชการกำหนด
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีประจำปของบริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอใหทป่ี ระชุม
ผูถ อื หุน อนุมตั ิ รวมถึงเสนอถอดถอนผูส อบบัญชีในกรณีทเ่ี ห็นวาไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด หรือละเลยไมปฏิบตั หิ นาที่ หรือปฏิบตั ิ
หนาที่โดยมิชอบ

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

4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยตองทำให
ผูแจงเบาะแสมั่นใจไดวามีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
7. สัง่ การและสอบทานหลักฐาน หากมีขอ สงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ มีหรืออาจ
มีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
8. วาจางหรือนำผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริษทั ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ สงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึง่ อาจมีผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท รับผิดชอบคาใชจาย
9. ในกรณีทบ่ี ริษทั มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษทั เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการใหความเห็นชอบการแตงตัง้
โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน แตในกรณีที่บริษัท ใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
อำนาจใหความเห็นชอบการวาจางและกำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว
10. สอบทานใหบริษทั มีระบบการจัดการและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ครอบคลุมทัง้ องคกร และเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความเสีย่ งทีส่ ำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นทีเ่ กีย่ วกับความพอเพียง
ของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
14. สอบทานใหกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตของการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตามที่กำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอ กำหนดทีร่ องรับการทำหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน
การจางผูเ ชีย่ วชาญใหความเห็นในเรือ่ งทีต่ อ งใชความชำนาญเฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจา ย เปนตน ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
เห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลีย่ นเนือ้ ความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไป ใหคณะกรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ เพื่อทำหนาที่สรรหา
บุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษทั ทัง้ ในกรณีทเ่ี ปนการแตงตัง้ ทดแทนตามวาระหรือกรณีการแตงตัง้ กรรมการ
ใหม รวมถึงทำหนาทีใ่ นการสรรหากรรมการผูอ ำนวยการใหญ ตลอดจนมีหนาทีใ่ นการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูอำนวยการใหญ อยางเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตอไป
2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลานั้น ตองมีความ
ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพและศักยภาพไวได
3. กำหนดคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม วิธกี ารสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหาตำแหนงกรรมการผูอ ำนวยการใหญ รวมทัง้ ดำเนินการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการผูอำนวยการใหญ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพื่อใหความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑเหลานั้น ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับหนาที่ ความ
122
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่
123
5. จัดทำหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการผูอ ำนวยการใหญ
6. ประเมินการผลปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการผูอ ำนวยการใหญและพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปน
ตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมายและแผนงานประจำปที่ไดวางไว คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ทาน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทใน
เครือใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจ
อนุมัติการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในธุรกิจปรกติหรืองานที่สนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหนึ่ง ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหารจะไมสามารถใชกบั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดสว นเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สำคัญของบริษทั จดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และบริษทั จะตองปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ รวมถึงอำนาจดังกลาว
ขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

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

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการบริหาร
3. นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบริหาร
4. นายธงชัย จิรอลงกรณ
กรรมการบริหาร
5. นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate
Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่วางไวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ทีว่ างไว รวมทัง้ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกำหนด
ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท
4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส
5. อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลใหบริษทั มีระบบปฏิบตั กิ ารควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมรัดกุม และเปนไปตาม
ขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กลัน่ กรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอำนาจ หนาที่ ความรับผิดชอบระดับบน เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาใหความเห็นชอบ
9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหนงผูบ ริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงผูอ ำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเทา
จนถึงตำแหนงระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส หรือเทียบเทา
10. ใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ โยกยาย หรือปลดผูบ ริหารในตำแหนงระดับรองกรรมการผูอ ำนวยการใหญอาวุโสหรือเทียบเทาลงมา
โดยกรณีเปนผูบริหารในตำแหนงรองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่ใหรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครั้งตอไป ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัท
ยอย เพื่อเปนแนวทางในการนำรายชื่อดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎระเบียบและขอบังคับของแตละบริษัท
ตอไป
11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปของบริษัทและบริษัทยอย (ทั้งนี้
ไมรวมตำแหนงประธานคณะผูบ ริหารและกรรมการผูอ ำนวยการใหญ) เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาใหความเห็นชอบ
12. แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกป ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริหารเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลีย่ นเนือ้
ความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหารเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ ทรัพยสนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั จดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับ
บริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ำหนดไว คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีสมาชิก
ที่เปนกรรมการบริษัท จำนวนไมนอยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณากลั่นกรองนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวม
ถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายศรีภพ สารสาส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สำคัญ
เชน ความเสีย่ งดานการเงิน ความเสีย่ งดานการลงทุน และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอชือ่ เสียงของกิจการ เปนตน เพือ่ นำเสนอนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได
5. กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ที่กำหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ
ขององคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ทาน โดยประธานเปนกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ กำหนดเปนระเบียบปฏิบตั ขิ ององคกร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษทั
เปนประจำทุกป

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

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายศรีภพ สารสาส
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ตี อ คณะกรรมการบริษทั และฝายจัดการ เพือ่ กำหนดเปนระเบียบปฏิบตั ขิ ององคกร ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเปนแนวทางปฏิบตั ิ
ขององคกรที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. กำกับดูแลใหคำปรึกษาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการสรางคุณคาของกิจการอยางยั่งยืน
3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป ในกรณีทค่ี ณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลีย่ น
เนือ้ ความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ใหเสนอตอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code) ของบริษทั ทุกป หากบริษทั ยังไมไดนำ
หลักปฏิบตั ติ าม CG Code ในเรือ่ งใดไปปรับใชตามระดับทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมินดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. การสรรหาและแตงตั�งกรรมการและผูบร�หารสูงสุด

3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยสมาชิก จำนวน 3 ทาน ในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ จำนวน
2 ทาน โดยมีประธานฯ เปนกรรมการอิสระมีหนาที่ในการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือ
เสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งใหม โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑที่คณะกรรมการสรรหาฯ
ไดกำหนดไว และนำเสนอชือ่ ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีทเ่ี ปนการแตงตัง้ กรรมการใหมเพือ่
ทดแทนตำแหนงกรรมการเดิมทีว่ า งลงกอนครบวาระ โดยมติแตงตัง้ บุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการเดิมทีว่ า งลงดังกลาว
ตองไดรบั คะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู หรือกรณีทเ่ี ปนการเสนอแตงตัง้ กรรมการใหม คณะกรรมการ
สรรหาจะเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตอไป
และเนือ่ งจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษทั จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอ ยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ คณะ ดังนัน้ กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษทั จะใชวธิ เี ดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แตบริษทั
ไดกำหนดคุณสมบัตเิ พิม่ เติมสำหรับผูท จ่ี ะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษทั จะตองเปนผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามคุณสมบัตกิ รรมการ
อิสระของบริษัทซึ่งตรงตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทไดกลาวไวแลวในหัวขอ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากลั่นกรองผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดย
พิจารณาจาก

ความรู ประสบการณ และความหลายหลายในฐานะกรรมการ
1. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งจะพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดานที่
จำเปนตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ และนโยบายไดอยางเหมาะสม
2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบริหารองคกรขนาดใหญที่ประสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ
คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เปนผูที่มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท
5. เปนผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และเปนผูท ค่ี ณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดของหนวยงานทีก่ ำกับดูแลและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแตงตั้งใหม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
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เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไวดังนี้คือ
1) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ
2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอหนาที่
3) ในการประชุมสามัญประจำปทกุ ครัง้ กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใ็ หออกโดยจำนวนใกลเคียงทีส่ ดุ กับสวนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการผูอ อกจากตำแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได
4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีคำสั่งใหออก

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

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา
สองเดือน บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนนัน้ ใหอยูใ นตำแหนงไดเพียงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นีม้ ติของ
กรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู
7) ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุมใหกรรมการที่เหลืออยูกระทำการในนามของ
คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น การประชุม
ใหกระทำภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่จำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม และบุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนนั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ทัง้ นีใ้ นการเสนอแตงตัง้ กรรมการตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ทีผ่ า นมานัน้ บริษทั ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน รายยอยเสนอ ชือ่ บุคคลผูม คี วามรู
ความสามารถลวงหนา ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะไดพิจารณารายชื่อบุคคลเหลานั้นเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวาระการ
เลือกตัง้ กรรมการ ซึง่ ปรากฏวาไมมผี ถู อื หุน รายใดเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ นอกจาก
นีบ้ ริษทั ไดกำหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน โดยใหผถู อื หุน ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล เพือ่ เปนไป
ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.2 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
กระบวนการสรรหาผูบ ริหารของบริษทั เริม่ จากการคัดเลือกผูท เ่ี ปนคนเกงและคนดี มีความสามารถและทัศนคติทเ่ี หมาะสมกับองคกร
โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพื่อใหมีโอกาสเติบโตและสามารถ
กาวขึ้นสูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานขั้นตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สำคัญ
และหมุนเวียนงานเพือ่ พัฒนาทักษะความรอบรูใ นงานทุกดานภายในองคกร ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมคี วามพรอมในการทดแทนตำแหนงงานทีส่ ำคัญ
กรณีที่ตำแหนงงานสำคัญดังกลาววางลง
ทั้งนี้ กรณีที่เปนตำแหนงงานของผูบริหารระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวยการใหญ) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติ
ของผูที่มีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยนอกจากคุณสมบัติดาน
ความรูความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจสามารถวาจางที่ปรึกษา
จากภายนอกในการสรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทตองการแลว ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญจะตองเปน
กรรมการของบริษัทดวย ดังนั้น ผูที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเสนอใหดำรง
ตำแหนงกรรมการผูอ ำนวยการใหญนน้ั จะตองมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมและไดรบั การแตงตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ใหดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทกอน
สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหนงผูบ ริหารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผูที่มีความเหมาะสม

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย

การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทในฐานะผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่นๆ เชน สิทธิ
ในการเขาประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะทำการแตงตัง้ ผูแ ทนของบริษทั เพือ่ เขารวมประชุมผูถ อื หุน
ทั้งนี้ ผูแทนของบริษัทมีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระที่มีความสำคัญ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล
การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน เปนตน โดยผูแ ทนของบริษทั จะตองออกเสียงลงคะแนนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
บริษัทกอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ
การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย
บริษทั สงผูแ ทนของบริษทั เขาไปเปนกรรมการในบริษทั ยอย โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพ จิ ารณา
กำหนดรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ รือมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับกิจการนัน้ พรอมทัง้ กำหนดขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคล
ที่เปนตัวแทนในการทำหนาที่อยางสุจริตเพื่อปกปองผลประโยชนของบริษัทยอย และสอดคลองกับนโยบายของบริษัท โดยเปนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วของขณะเดียวกันบริษทั ไดวางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษทั ยอย
ในมติทส่ี ำคัญตางๆ เชน การลดทุน การเพิม่ ทุน การอนุมตั งิ บดุล การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือการเขาทำรายการ
ตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตองเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไดกำหนดไว ทั้งนี้ การสงกรรมการ
เพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย
สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกีย่ วกับการควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหวาง
บริษทั ยอยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึง่ สินทรัพย หรือการทำรายการทีส่ ำคัญใหครบถวนนัน้ บริษทั กำหนดระเบียบ
ใหบคุ คลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จากบริษทั นัน้ ตองดูแลใหบริษทั ยอยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและรัดกุม เมือ่ มีการทำรายการเกีย่ วโยง
การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว ตองดำเนินการตามขอบังคับและหลักเกณฑ 128
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ดำเนินงาน และรายงานสารสนเทศสำคัญตางๆ ตามขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลใหมกี ารจัดเก็บขอมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญตอบริษัท บุคคลผูเปนตัวแทนจากบริษัทมีหนาที่
กำกับดูแลใหฝายจัดการของบริษัทยอยมีการจัดทำสัญญาหรือขอตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ
การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
ปจจุบนั บริษทั ไดกำหนดใหบริษทั ยอยทัง้ หมดของกลุม ใชนโยบายดานบัญชีและการเงินกลาง ทัง้ นี้ เพือ่ ดูแลใหบริษทั ยอยแตละแหง
มีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูลทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ตามขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวของ

5. การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในและนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย โดยกำหนดใหมีการ
ดำเนินการตางๆ เพื่อเปดเผยและปองกันการทำรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดย
มิชอบ ทั้งนี้ ไดวางแนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้
1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษทั รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานทีค่ รอบคลุมเรือ่ งความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูล
และขาวสาร การหามใชขอมูลภายในหรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึงนโยบาย
การปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียวาดวยสิทธิของผูถ อื หุน การเก็บรักษาความลับของผูร บั บริการ โดยมีการสือ่ สารเผยแพรหลักเกณฑดงั กลาว
แกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

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

2. กำหนดระยะเวลาหามซือ้ ขายหลักทรัพย (Blackout Period) และหามใหขา วเกีย่ วกับผลประกอบการของบริษทั หรือขาวอืน่ ใด
ที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบริหาร
เปนเวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป โดยกำหนดไวในนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย
3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบ ริหาร (ตามทีไ่ ดนยิ ามไวในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้ง
แจงการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเลขานุการบริษัท เพื่อใหเลขานุการบริษัททำหนาที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว เพื่อบรรจุเปนวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งตอไป
4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของสงใหเลขานุการบริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาที่จัด
เก็บขอมูลและรายงานความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แจงไปยังประธานกรรมการ และแจงตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ เพือ่
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และทีไ่ ดมกี ารแกไข ซึง่ ขอมูลดังกลาว บริษทั จะนำไปใชในการ
ควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ หรือ ผูบริหาร และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลัก
เกณฑของกฎหมาย
5. บริษทั ไดกำหนดมาตรการดำเนินการและบทลงโทษเมือ่ พบวามีการใชขอ มูลภายในเพือ่ ประโยชนสว นตน ซึง่ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการทำงานและนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญช�

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทยอย 2 แหง ที่สาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา) โดยกรณีผสู อบบัญชีในสังกัด บริษทั สำนักงาน อี วาย จำกัด รายใดทีป่ ฏิบตั หิ นาทีค่ รบ 5 ป บริษทั สำนักงาน อี วาย จำกัด
จะใหผูสอบบัญชีรายใหมในสังกัดมาทำหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทแทน
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
• บริษทั และบริษทั ยอยไดจา ยคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษทั สำนักงาน อี วาย จำกัด เปนเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน
กลุมบริษัทในเครือ 58 บริษัท
รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั�งหมด 3 ไตรมาส

คาตรวจสอบบัญช�
ประจำป

รวมทั�งหมด

994,650
7,557,459
8,552,109

1,332,850
18,572,176
19,905,026

2,327,500
26,129,635
28,457,135

• บริษทั ยอย 2 แหง มีทต่ี ง้ั อยูท ส่ี าธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดแก N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International
Co., Ltd. ไดจา ยคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกสำนักงาน วิน ทิน ซึง่ มีสำนักงานตัง้ อยูท ส่ี าธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปน
จำนวนเงิน 261,668 บาท (เทียบเทา)

2. คาบริการอื่น
ในป 2563 บริษทั สำนักงานอีวาย จำกัด มีการใหบริการอืน่ ไดแก การใหคำปรึกษาและฝกอบรมเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี เปน
จำนวนเงิน 850,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตระหนักถึงบทบาทหนาทีใ่ นฐานะผูน ำ (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกจิ การ
อยางยัง่ ยืน โดยไดพจิ ารณาและทบทวนการนำแนวปฏิบตั ติ ามหลักการฯดังกลาวไปปรับใชตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองคกร
ใหมผี ลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว นาเชือ่ ถือสำหรับผูถ อื หุน และสาธารณชน เพือ่ ประโยชนในการเติบโตอยางยัง่ ยืน ทัง้ นี้ มีแนวปฏิบตั ิ
บางขอทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลวเห็นวายังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษทั จึงยังมิไดนำไปปรับใช โดยไดบนั ทึกเหตุผลไวเปน
สวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติในการ
กำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็นดังกลาวแลว

8. การดำเนินการในการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั�น

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไดสื่อสารใหบุคลากรภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดรับทราบและถือปฏิบัติ พรอมทั้ง
เผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
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ดังตอไปนี้
1. บริษทั ไดวางแนวปฏิบตั โิ ดยจัดใหมกี ารประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการกำหนดแนวปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุม และปองกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยกำหนดหลักการและระเบียบดานการจัดซือ้ จัดจาง
การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือใหของขวัญ รวมทั้งใหมีระบบการ
ควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวของกับดานบัญชี
การเงิน เพือ่ ใหมน่ั ใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาวเปนไปเพือ่ วัตถุประสงคทไ่ี ดรบั อนุมตั แิ ละเพือ่ การดำเนินธุรกิจทีโ่ ปรงใส เปนตน
3. บริษทั ไดสอ่ื สารนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต คอรรปั ชัน่ ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในบริษทั บริษทั ยอย และบริษทั
รวม ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษทั เปนตน เพือ่ ใหผเู กีย่ วของทราบ
และนำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทำหนาทีต่ รวจสอบและสอบทานใหบริษทั มีการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยางเพียงพอ สอดคลอง
กับนโยบายที่ไดวางไว
5. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ
หรือมีพฤติกรรมที่สอไปทางการทุจริต คอรรัปชั่น และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน หรือ
ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy)

การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

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

การควบคุมภายใน

บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
และชวยลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และเปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหการบริหารงานของบริษทั มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงไดกำหนดนโยบายใหมีระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซื้อ การอนุมัติจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติจายเงิน ความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนินการของฝายทรัพยากรบุคคล การซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมทีต่ อ งมีการแกไขปรับปรุง เพือ่ ใหการบริหารงานทุกดาน
เปนไปอยางโปรงใส
ทั้งนี้ บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้ง บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจากภายนอก
ใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายให นางศศิวิมล สุกใส เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด และ นางศศิวิมล สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจาก เปนผูที่มี
ประสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงาน
ทีเ่ หมาะสมในการเปนผูต รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั และสามารถทำหนาทีต่ รวจสอบการทำงานในแตละสวนงานของ
บริษทั ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประวัติและประสบการณของผูปฏิบัติการในฐานะหัวหนาทีมงานผูตรวจสอบภายใน

นางศศิว�มล สุกใส

ตำแหนง
กรรมการผูจัดการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
ประวัติการศึกษา • จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน • พ.ศ. 2531-2534 ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
• พ.ศ. 2534-2539 กรรมการ บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2539-2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2545-2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซเซอรี่ จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
คุณสมบัติอื่น
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเซีย
บริษทั แอคเคานตง้ิ เรฟโวลูชน่ั จำกัด ในฐานะผูต รวจสอบภายในดังกลาวขางตนมีความเปนอิสระ ขึน้ ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานตางๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจสงผลกระทบตอ
การดำเนินงาน

วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดังกลาว เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตาม
กรอบการดำเนินงานทีว่ างไวโดยผูต รวจสอบภายในจะรวบรวมขอมูลในการทำงานของสวนตางๆ แลวนำมาวิเคราะห ประเมินผล พรอม
ทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารใหผูบริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแกไข
ปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การปฏิบตั งิ าน
ที่ผานมาของผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอื้อประโยชน
ตอการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดดีพอควร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 มีกรรมการเขารวมประชุมทัง้ คณะ จำนวน 15 ทาน
ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 7 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน 6 ทาน
ซึง่ ในจำนวนนีเ้ ปนกรรมการอิสระทีด่ ำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษทั ไดตรวจสอบแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใชในการบริหารงาน
และควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และ
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ตามสภาพปจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมี
สิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ
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บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
เชือ่ มัน่ วาการบริหารความเสีย่ งเปนกลไกสำคัญและเปนเครือ่ งมือในการบริหารงานทีจ่ ะทำใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายขององคกร
ทีต่ ง้ั ไว ตลอดจนชวยลดอุปสรรคหรือสิง่ ทีไ่ มคาดหวังทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ในดานผลกำไร การปฏิบตั งิ าน และความเชือ่ ถือจากผูล งทุนและ
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอองคกร คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ตลอดจนดูแลติดตามใหมกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ประกาศใชภายในบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยกำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน
ในทุกระดับชั้นที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกรโดยใหความสำคัญในการบริหารความ
เสีย่ งดานตางๆ ในระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ทัง้ นี้ ไดระบุถงึ การจัดการตอความเสีย่ งสำคัญทีม่ ผี ลกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงค
ขององคกรทั้งหมดไวดังนี้
• ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา
• วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ
• บริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไวโดยคำนึงถึงคาใชจายที่เกี่ยวของและผลกระทบ
ที่ไดรับจากการจัดการความเสี่ยงดังกลาว
• ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงขององคกรไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธขององคกรซึ่งอยูในระดับสูงและสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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ตอมา คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติและประกาศใช นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ เพือ่ ปองกันปญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากการใชงานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายสือ่ สาร เพือ่ ใหการดำเนินการดานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลมีความปลอดภัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล เปนไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจากนโยบายดังกลาว บริษัทไดจัดตั้ง
1) Information Security Management Committee ซึ่งมีบทบาทและหนาที่หลักดังนี้
• กำหนดและอนุมัติเกณฑสำหรับระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได
• พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการแกไขความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร
• พิจารณาลงโทษผูที่ละเมิดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
• ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรที่จำเปนในการดำเนินงาน
2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาทและหนาที่หลักดังนี้
• ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Incident Response)
• ใหคำแนะนำและแกไขภัยคุกคามความมั่นคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Advisor)
• ติดตามและเผยแพรขา วสารเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบั ผูเ กีย่ วของในบริษทั
• ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและแนวทาปฏิบัติใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองคกร (Enterprise Risk Management Steering Committee)
ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ ของบริษัท เพื่อวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจ
ใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได และบูรณาการการบริหารความเสีย่ งเขากับการตัดสินใจทางธุรกิจ เพือ่ ใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบ
และสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
1. กำหนดและรวบรวมรายการความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในองคกรครอบคลุมทุกดานตาม BDMS Risk Domain โดยพิจารณาทัง้ ปจจัย
ภายในและภายนอกองคกรที่จะสงผลกระทบ
2. ประเมินและจัดลำดับโอกาสของความเสี่ยง เพื่อนำไปสูการปองกันและแกไขอยางมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ เพือ่ ลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสีย่ งในองคกร รวมถึงการสือ่ สารไปสูผ ปู ฏิบตั ทิ ว่ั ทัง้ องคกร
4. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. บูรณาการการบริหารความเสี่ยงใหเขากับงานสำคัญอื่นๆ ขององคกร
6. จัดใหมีการประชุมอยางนอยทุกไตรมาส หรือตามความเหมาะสม
7. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานดานนโยบายและแผน อยางนอยทุกไตรมาส

ในป พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อดำเนิน
งานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ

รายงานของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิต
เวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยในรอบป พ.ศ.
2563 ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มี
คุณสมบัตเิ ปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน
คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย
สันตศริ ิ ศรมณี เปนประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ โดยหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีส่ ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบไดแก
การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีมี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ
ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และดูแลกรณีที่อาจเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการ
ระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1. พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการ
กำหนดคาตอบแทนผูส อบบัญชีประจำปตอ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูส อบบัญชีดงั กลาว มีความเหมาะสมทัง้ ในดานความรู ความสามารถ และมีความ
เปนอิสระอยางเพียงพอในการทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทและบริษัทยอย
2. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
จากการสอบทานและฟงคำชีแ้ จงจากผูต รวจสอบบัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดย
มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน
3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามขอ
กำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล
134
4. พิจารณาปรับปรุงและอนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบประจำป และทบทวนกระบวนการ
ตรวจสอบภายในซึง่ เปนสวนหนึง่ ของนโยบายการบริหารงานของบริษทั โดยใชหลักการ
ตรวจสอบตามความเสีย่ ง (Risk based internal audit plans) และใหความเห็นชอบ
ในการกำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ ให
เปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
5. พิจารณาแตงตัง้ ผูต รวจสอบภายในบริษทั แอคเคานตง้ิ เรฟโวลูชน่ั จำกัด ซึง่ เปนบริษทั
จากภายนอกซึง่ เปนผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม เปนผูต รวจสอบภายใน (Internal Audit)
ของบริษทั โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของผูท ำหนาทีร่ บั ผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน ความพรอมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ
ความรูค วามสามารถและความเปนอิสระของทีมงาน เพือ่ ทำหนาทีต่ รวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแตละสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย ตาม
แนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว
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6. พิจารณาและรับฟงคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจาก
ผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบภายในที่ไดรับการแตงตั้งตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตาม
ความสำคัญของความเสีย่ งทีป่ ระเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปประเด็นสำคัญ
จากการตรวจสอบแตละครัง้ นำเสนอและแนะนำแกคณะกรรมการและผูบ ริหาร เกีย่ ว
กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมี
ประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมปองกันความเสี่ยงของ
ฝายตางๆ และขององคกร
7. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนใหมคี วามเหมาะสม
กับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วาม
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการปองกันความเสีย่ งจากการดำเนินงานตาม
แนวนโยบายและกลยุทธตางๆ ของบริษัท
9. ประชุมรวมกับผูต รวจสอบบัญชี โดยไมมผี บู ริหาร เพือ่ ความเปนอิสระของผูต รวจสอบ
บัญชีในการรายงานถึงปญหาหรือขอจำกัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน ทัง้ นี้
ผูสอบบัญชีไดรายงานไมพบขอจำกัดใดที่เปนสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง
และอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนของบริษัทผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายการระหวางกัน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. รายการของ บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) และบร�ษัทยอย
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

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

1.คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการขนสง
และเคลื่อนยายผูปวย
ทางอากาศ

3,703,928

9,457,500 20,864,792

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบิน
และคาบริการขนสงทางอากาศใหกับบริษัท
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาเคลื่อนยายผูปวยทาง
อากาศใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งถือเปนธุรกรรมสนับสนุนการคาปกติของบริษัท
และบริษัทยอย
ป 2561 บริษัทจายคาเดินทางซึ่งเปนคาใชจายของ
โครงการ Afﬁliation Program เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และการพัฒนาธุรกิจของ BDMS
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีการคิดราคาคาโดยสารและคา
บริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

2.คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ

3,072,000

3,072,000

บริษัทยอยมีสัญญาบริการบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอรกับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา
คาบริการที่ระบุตามสัญญา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาปกติทั่วไป

31/12/63 31/12/62 31/12/61

3,072,000

เหตุผลและความจำเปน

3.คาโฆษณาประชาสัมพันธ 1,389,500 1,722,250 4,615,510 บริษัทยอยจายคาโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรายการ
ดังกลาวมีการกำหนดอัตราคาบริการและมีเงื่อนไข
การคาเปนไปตามปกติทั่วไปเชนเดียวกับที่บริษัท
ทำกับคูคารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีการคิดคาบริการตามอัตราปกติ
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ
4.รายไดจากการขายสินคา

5.รายไดคาบริการอื่น

1,155,227

521,687

46,660

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนราคา
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และคิดราคา
ตามอัตราตลาด

-

50,000

836,620

บริษัทมีรายไดคาบริการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตน กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนไปตามปกติการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ
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มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ
31/12/63 31/12/62 31/12/61

เหตุผลและความจำเปน

6.ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น

232,409

1,839,340

655,958

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้จากการขายสินคาและ
บริการกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนเทอมการคาปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัท
และบริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

7.รายไดเงินปนผล

1,790,560

1,432,448

5,371,680

บริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุนในหุนสามัญ
ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่
ประกาศจาย

2.บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 1.รายไดคาเชาพื้นที่
ความสัมพันธ:
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บมจ.การบินกรุงเทพ
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการรวม
2.ลูกหนี้คาเชาพื้นที่

3.เงินมัดจำรับ-คาเชาพื้นที่

4.คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

5.เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

6.รายไดจากการขายสินคา
และบริการ

9,066,920 10,097,126 10,130,544

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชาพื้นที่
รานคาจากบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ซึ่งเปนอัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเดียวกับ
ที่ทำสัญญากับผูเชาพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตามอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ
บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคา
ตามสัญญาเชาพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราคาเชา
เชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

668,966

666,060

1,654,104

836,536

836,536

645,340

บริษัทไดรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคา จาก
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ตามเงื่อนไข
ในสัญญาเชาพื้นที่ เชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

158,519,087 217,721,954 216,693,697

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข
และคาอาหารจัดเลี้ยง ใหกับบริษัท บีเอซี กูรเมท
เฮาส จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการอาหาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตามอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติทั่วไป

11,486,097 18,132,770 19,000,322

1,297,010

1,625,045

1,329,296

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหารกับ
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ
บริษัทยอยมีรายไดคาบริการซักผาและขายสินคา
กับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนการ
คิดคาบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการคา
ปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปรกติ
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31/12/63 31/12/62 31/12/61

เหตุผลและความจำเปน

4,478,309

บริษัทจายคาบริการจัดประชุมและสัมมนา
นอกสถานที่ซึ่งรวมคาเดินทางและที่พัก โดยมีราคา
และเงื่อนไขการใหบริการตามราคาตลาดเทียบเคียง
ไดกับผูใหบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

1.คาบัตรโดยสารเครื่องบิน

4,659,074 21,864,030 17,752,245

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบิน
ใหกับบริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จำกัด
ซึ่งเปนตัวแทนขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป
เปนราคาบัตรโดยสารตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไข
การคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาตามอัตราตลาด และมี
เงื่อนไขการคาตามปกติทั่วไป

1.คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

7,454,259 14,851,704 13,388,763

บริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และคาอาหาร
จัดเลี้ยง ใหกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
ซึ่งเปนผูใหบริการอาหาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนการคิดคาบริการตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป

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

1.คาจัดประชุมและ
สัมมนานอกสถานที่

4.บริษัท บางกอกแอรทัวร
(1988) จำกัด
ความสัมพันธ:
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญของบริษัทเปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ

5.บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย
จำกัด
ความสัมพันธ:
มี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บมจ.การบินกรุงเทพ
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการรวม

2.เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

6.บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด
1.คาโฆษณา
บรอดคาสติ้ง จำกัด
ความสัมพันธ:
มีผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
และมีนางนฤมล นอยอ่ำ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการรวม
2.เจาหนี้คาโฆษณา

7.บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
ความสัมพันธ:
เปนบริษัทยอยของบริษัท
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
และมี นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการรวม

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ
-

3,939,968

547,144

2,266,889

2,214,223

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหาร ซึ่งเปน
เครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

1,098,975

500,000

4,266,400

บริษัทและบริษัทยอยจายคาลงสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศนใหกับบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด
บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปน
ราคาตลาด และเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับที่ทำกับ
ผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

3,210,000

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาโฆษณาซึ่งเปนเครดิต
เทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

-

-

1.ตนทุนบริการ ground
1,345,504 1,675,690 1,120,713 บริษัทยอยจายคาบริการ Ground and Passenger
Handling ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งบริษัท
and passenger handling
การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด เปนผูไดรับ
สัมปทาน Ground and Handling เพียงรายเดียว
ที่สนามบินดอนเมือง ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีความ
จำเปนตองใชบริการกับผูใหบริการรายนี้ตามอัตรา
คาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ
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8.บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส
จำกัด
ความสัมพันธ:
นายอัฐ ทองแตง และบุคคลที่
เกี่ยวของกันเปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญในบริษัท
ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด

1.คาเชาอาคารสำนักงาน

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

2.เงินประกันการเชา

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ
31/12/63 31/12/62 31/12/61
14,947,591 12,714,719

เหตุผลและความจำเปน

5,021,591

บริษัทยอยไดจายคาเชาอาคารสำนักงานและ
คาบริการใหกับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
เชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาเชาและคาบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติทั่วไป

4,018,037

6,204,737

1,226,700

บริษัทยอยจายเงินประกันการเชาอาคารสำนักงาน
ตามเงือ่ นไขในสัญญาเชา ซึง่ เปนปกติทางการคาทัว่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

35,743,094

-

-

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชาระยะยาว
กับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนอัตรา
ที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับ
ผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

1,214,944

-

-

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ซึ่งเปนราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และคิดราคา
ตามอัตราตลาด

2.คาเชาวิทยุสื่อสาร

909,286

1,219,775

-

บริษัทยอยจายคาเชาอุปกรณวิทยุสื่อสารกับ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ซึ่ง
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัดเปนผูให
บริการสัญญาณวิทยุในสนามบิน ดังนั้นบริษัทยอย
จึงมีความจำเปนตองใชบริการกับผูใหบริการรายนี้
ตามอัตราคาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

1.รายไดคาเชาพื้นที่

1,275,250

1,872,134

1,510,588

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชาพื้นที่จาก
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปน
อัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเดียวกับที่ทำสัญญา
กับผูเชาพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตามอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

11.บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
1.คาเชายานพาหนะ
ความสัมพันธ:
มีนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการรวม

9,034,667

-

-

บริษัทยอยไดจายคาเชายานพาหนะพรอมบริการ
คนขับรถใหกับบริษัท สมุยแอคคอม จำกัด ซึ่งเปน
อัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียว
กับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาเชาและคาบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติทั่วไป

3.หนี้สินตามสัญญาเชา

9.บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ความสัมพันธ:
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการรวม

10.บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย
จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ:
มีนายกานต ตระกูลฮุน และ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
เปนกรรมการรวม

1.รายไดจากการขายสินคา

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ

12.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ:
มีนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
เปนกรรมการรวม

ลักษณะรายการ

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ
31/12/63 31/12/62 31/12/61

เหตุผลและความจำเปน

2.หนี้สินตามสัญญาเชา

21,438,080

1.คาเชาพื้นที่

38,168,758 50,554,446 52,103,464

บริษัทยอยจายคาเชาพื้นที่รานคาใหกับ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนอัตราคาเชา
และเงื่อนไขการเชาเดียวกับที่ทำสัญญากับผูเชาพื้นที่
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตามอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

2.เงินประกันคาเชา

13,904,958 15,584,557 15,576,974

บริษัทยอยจายเงินประกันคาเชาพื้นที่รานคาใหกับ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
ตามเงือ่ นไขในสัญญาเชาพืน้ ที่ เชนเดียวกับผูเ ชารายอืน่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

3.หนี้สินตามสัญญาเชา

10,634,445

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชาระยะยาว
กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
เชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

-

-

-

-

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชาระยะยาว
กับบริษัท สมุยแอคคอม จำกัด ซึ่งเปนอัตราที่เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับ
ผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ

4.รายไดจากการขายสินคา 11,641,063 11,142,289 8,317,456 บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และคิดราคา
ตามอัตราตลาด
5.ลูกหนี้การคา

3,593,958

4,279,695

2,467,669

6.คาใชจายในการ
ขายสินคา

1,592,081

396,152

677,567

บริษัทยอยมีลูกหนี้จากการขายสินคากับ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนเทอมการคาปกติบนเงื่อนไขเดียวกับ
ที่บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ
บริษัทยอยมีคาใชจายในการขายสินคา ไดแก
Rebate และคากระจายสินคา ใหกับ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) โดยรายการ
ดังกลาวมีการกำหนดอัตราคาบริการและมีเงื่อนไข
การคาเปนไปตามปกติทั่วไปเชนเดียวกับที่บริษัท
ทำกับคูคารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีการคิดคาบริการตามอัตราปกติ
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

140
141

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

13.บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา 1.รายไดจากการขายสินคา
จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ:
มีศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
เปนกรรมการรวม

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

31/12/63 31/12/62 31/12/61
1,100,860

1,536,569

1,620,172

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ
บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และคิดราคา
ตามอัตราตลาด

2. นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
ประเภทรายการ
รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติ
หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุน
การคาทั่วไป

แนวโนมและนโยบาย
รายการธุรกรรมคาปกติิ
ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษัทมีนโยบายให
บริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการคา การดำเนินงานดังกลาวระหวางบริษัท
และ/หรือบริษทั ยอยกับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันในราคาตลาด โดยมีอตั ราคาบริการ และมีเงือ่ นไขการชำระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขการคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปนเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย พึงกระทำกับผูอื่นซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซื้อจัดจางที่
เกี่ยวของและเปนไปเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวางบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดที่สามารถอางอิงที่มา
ของราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงทางการคาตางๆ
ไมแตกตางจากการทีบ่ ริษทั และ/หรือบริษทั ยอยเขาทำธุรกรรมกับคูค า รายอืน่ ๆ ทัว่ ไปภายใตสถานการณเดียวกัน
และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งมี
ผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจ
นำรายการเกีย่ วโยงกันทีเ่ ปนรายการธุรกรรมทางการคาปรกติหรือรายการสนับสนุนการคาทีม่ เี งือ่ นไขการคาทัว่ ไป
ระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติใน
หลักการจากคณะกรรมการบริษัท
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2551 เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให
ฝายจัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันที่เปนรายการทางการคาปรกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปรกติที่มีเงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาใน
ลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได

การใหความชวยเหลือทางการเงิน

บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการที่บริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 เทานั้น ภายใต
เงื่อนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 10 การใหความชวยเหลือ
ทางการเงินดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวทส่ี ว นกลางเพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการตนทุน
ทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกบริษัทในกลุมโดยรวม

ประเภทรายการ

แนวโนมและนโยบาย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมบริษัท ใน 3 ลักษณะคือ
1. เงินใหกยู มื แกบริษทั ยอย โดยบริษทั จะเปนผูก เู งินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกูด งั กลาว
ไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.25 ตอป ซึ่งโดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง
ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา
2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินใน
ประเทศนั้นๆ โดยไดรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) จากผูใหกู
3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity
Management จะทำหนาที่โอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวที่บัญชีเงินฝากของบริษัทแม ซึ่งเงิน
ฝากที่โอนไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิด
อัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะ
นำสภาพคลองสวนเกินโอนไปยังบริษัทยอยที่ตองการใชเงิน ซึ่งเงินที่โอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีให
กูยืมระยะสั้นแกบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทที่มีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับ
ดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู กวาดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ดรบั จากสถาบันการเงิน ขณะทีบ่ ริษทั ทีม่ คี วามตองการใชเงินสามารถ
กูเงินโดยมีตนทุนทางการเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

รายการธุรกรรมประเภทอื่น
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามความหมายของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ

ในกรณีทบ่ี ริษทั และ/หรือบริษทั ยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การทำรายการดังกลาว
จะตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่
กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่
กำกับดูแลบริษัท

ทั้งนี้ ในการเขาทำรายการเกี่ยวโยงกันทุกประเภทของบริษัท จะเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และ
หรือกฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเปนการ
คุมครองผูลงทุนและเกิดความโปรงใส หากมีความจำเปนที่บริษัท และ/หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมีความรู
ความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใ หความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นนัน้ ไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตอรายงาน
ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการของ
บริษทั ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับกิจการทีด่ ี การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2563 มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน
เปดเผยอยางเพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือก
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนไดใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการ
สอบทานงบการเงินของบริษทั ทีผ่ า นมา และไดรบั รายงานวารายงานทางการเงินของบริษทั
ไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน
ความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำป 2563
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชีมีการบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมี
ระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ
โดยสรุปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวม
อยูใ นระดับทีน่ า พอใจ และสามารถเชือ่ มัน่ อยางมีเหตุผลตอความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท

บทว�เคราะหสำหรับผูบร�หาร
ผลการดำเนินงานสำหรับป 2563
ป 2563

คำอธิบาย
และ
การวิเคราะห
ฐานะการเงิน
และ
ผลการ
ดำเนินงาน

รายไดจากการดำเนินงาน
EBITDA กอนรายการพิเศษ
กำไรกอนรายการพิเศษ

จำนวน (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (YoY)

69,057
14,938
6,045

(18)%
(20)%
(40)%

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ยอย มีรายไดจาก
การดำเนินงานรวมสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายไดจากการดำเนินงานรวม
มีจำนวน 69,057 ลานบาท ลดลงรอยละ 18 จากป 2562 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
รายไดคา รักษาพยาบาลรอยละ 18 จากผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 ทีส่ ง ผลกระทบ
ตอการลดลงอยางมีนัยยะของผูปวยชาวตางชาติตลอดทั้งป
บริษัทและบริษัทยอยมีการควบคุมคาใชจายที่ไมสงผลตอมาตรฐานและคุณภาพใน 144
การรักษาพยาบาลอยางตอเนือ่ งตัง้ แตไตรมาส 2/2563 ทัง้ การควบคุมคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของ 145
กับพนักงานประจำ คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับแพทย และคาใชจา ยในการบริหารอืน่ ๆ ทำให
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 14,938 ลานบาท ลดลงรอยละ 20
จากป 2562 สงผลให EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 22.2 ในป 2562 เปนรอยละ
21.6 ในป 2563
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกกำไรพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได)
จำนวน 1,169 ลานบาท จากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) (“BH”)
หากไมรวมรายการพิเศษ บริษทั และบริษทั ยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษจำนวน 6,045
ลานบาท ลดลงรอยละ 40 จากป 2562 หากรวมรายการพิเศษ บริษัทและบริษัทยอยมี
กำไรสุทธิจำนวน 7,214 ลานบาท ลดลงรอยละ 54 จากป 2562

สรุปเหตุการณที่สำคัญในป 2563

1. ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัท
ที่ระดับ “AA”
เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองคกรและหุน กูไ มดอ ยสิทธิ ไม
มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “AA” ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับ
เครดิตสะทอนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกรงจากการเปนผูประกอบการโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญที่สุดในประเทศที่มีเครือขายขนาดใหญ และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
การประเมินอันดับเครดิตพิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ตลอดจนความ
เสี่ยงทางดานการเงินที่อยูในระดับปานกลาง และสภาพคลองที่เพียงพอ
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2. ความรวมมือดานประกันสุขภาพ
• ความรวมมือกับ Ping An Health Insurance Company of China Limited (PAH)
บริษทั ไดลงนามในสัญญาความรวมมือกับ PAH ซึง่ เปนบริษทั ประกันรายใหญทม่ี มี ลู คาตลาดสูงสุดในประเทศจีน ในการขยายบริการ
สุขภาพมาตรฐานระดับโลก เพือ่ สมาชิกประกันสุขภาพของ PAH สามารถเดินทางเขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือขาย
ของบริษัท เปนการรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศจีน
• ความรวมมือกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ Viriyah Healthcare by BDMS
บริษทั รวมมือกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออก Viriyah Healthcare by BDMS ‘คุม ครอง คุม คา ราคาเพือ่ คนไทย’
ซึ่งเปน BDMS Exclusive Health Insurance เพื่อใหคนไทยไดเขาถึงการรักษาพยาบาลระดับสากลดวยเครือขายโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ ดวยเบี้ยประกันที่ไมแพง มีเงื่อนไขความคุมครองแบบเหมาจาย ไมจำกัดจำนวนครั้งในแตละป ไดรับผลประโยชนใหมตอ
เนื่องทุกป คุมครองตั้งแตอายุ 16-60 ป และตอเนื่องจนถึง 80 ป
3. เปดใหบริการโรงพยาบาลจอมเทียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมิ เปดใหบริการเปนโรงพยาบาลในเครือแหงที่ 49 มีเตียง
โครงสรางทัง้ สิน้ 232 เตียง ซึง่ ขณะนีเ้ ปดใหบริการ 30 เตียง ดูแลลูกคาระดับกลาง และคนในทองที่ เปนการขยายตลาดของโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยาใหกวางขึ้น
4. พัฒนารูปแบบการใหบริการเพื่อปองกันการระบาดของ COVID-19
บริษัทไดมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกแพทย พนักงานและผูเขารับบริการสามารถเดินทาง
มาใชบริการในชวงการแพรระบาด และไดมีการพัฒนาระบบการสื่อสารและแนวทางการบริการใหแกผูปวย อาทิ การจัดแยกพื้นที่
ใหบริการ การใหบริการผาน Telemedicine และแอพพลิเคชัน่ บริการ in-home health services ทัง้ การบริการเจาะเลือด ฉัดวัคซีน
และจัดสงยาถึงบาน รวมทั้งนำนวัตกรรมทางการแพทยอยาง Healthy Bot และ Tytocare มาใหบริการ
นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ รวมกับ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ไดรบั การรับรองจากรัฐบาล
ใหเปนสถานกักกันโรคแหงรัฐทางเลือก (ASQ) เพื่อการเฝาสังเกตอาการ 15 วัน สำหรับคนไทยและชาวตางชาติที่เดินทางกลับจาก
ตางประเทศ
5. การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH รวมจำนวน 182,513,006 หุน และรับรูกำไรจากการ
จำหนายเงินลงทุนใน BH ตามรวมตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมสุทธิ (คาใชจายทางภาษี) เปนจำนวนเงิน 1,169 ลานบาท

ผลการดำเนินงานตามงบการเง�นรวมสำหรับป 2563
รายไดจากการดำเนินงาน
(ลานบาท)

ป 2563

ป 2562

เปลี่ยนแปลง

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคา
รายไดอื่น
รายไดจากการดำเนินงานรวม

65,166
2,908
983
69,057

79,630
3,092
1,051
83,774

(18)%
(6)%
(6)%
(18)%

ในป 2563 บริษทั และบริษทั ยอยมีรายไดจากการดำเนินงานรวมจำนวน 69,057 ลานบาท ลดลง 14,717 ลานบาท หรือรอยละ 18
จากป 2562 เนื่องจาก
• รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 65,166 ลานบาท ลดลง 14,464 ลานบาท หรือรอยละ 18 จากป 2562 มีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของจำนวนผูปวย ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหรายไดคารักษาพยาบาลของผูปวยชาว
ตางชาติลดลง รอยละ 43 จากป 2562 โดยมีการลดลงหลักจากผูปวยตะวันออกกลาง รอยละ 78 ผูปวยชาวพมา รอยละ 70
และผูป ว ยชาวออสเตรเลีย รอยละ 57 ขณะทีร่ ายไดคา รักษาพยาบาลของผูป ว ยชาวไทยลดลงรอยละ 8 จากป 2562 ทัง้ นี้ สัดสวน
รายไดของผูป ว ยชาวไทยตอตางชาติเปลีย่ นแปลงจากทีร่ อ ยละ 70 ตอรอยละ 30 ในป 2562 เปนรอยละ 79 ตอรอยละ 21 ในป 2563
การลดลงของรายไดคารักษาพยาบาลแบงเปนการลดลงจากโรงพยาบาลเครือขายในกรุงเทพและปริมณฑล รอยละ 21 และการ
ลดลงของโรงพยาบาลเครือขายนอกกรุงเทพและปริมณฑล รอยละ 13 จากป 2562
การลดลงของจำนวนผูปวย ทำใหอัตราการครองเตียงลดลงจากรอยละ 67 ในป 2562 เปนรอยละ 52 ในป 2563
รายไดคารักษาพยาบาลของป 2563

เปลี่ยนแปลง (yoy)

สัดสวนของรายได

(18)%

100%

(21)%
(13)%

56%
44%

(8)%
(43)%

79%
21%

(15)%
(20)%

47%
53%

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล
แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ
กรุงเทพและปริมณฑล
นอกกรุงเทพและปริมณฑล
แบงตามกลุมผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ
ผูปวยชาวไทย
ผูปวยชาวตางประเทศ
แบงตามกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน
ผูปวยนอก
ผูปวยใน

• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 2,908 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จากป 2562 สวนใหญเกิดจากการลดลง
ของรายไดจากการสงออกของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
• รายไดอื่นจำนวน 983 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จากป 2562
คาใชจายจากการดำเนินงาน
(ลานบาท)

ป 2563

ป 2562

เปลี่ยนแปลง

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม

46,371
14,161
60,532

54,277
17,447
71,723

(15)%
(19)%
(16)%
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ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคา จำนวน 60,532 ลานบาท ลดลง 11,191
ลานบาท หรือรอยละ 16 จากป 2562
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจำหนาย จำนวน 6,413 ลานบาท ในป 2563 เพิม่ ขึน้ รอยละ 11 จากป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา ทำใหในป 2563 บริษัทมีการบันทึกคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายเพิ่มขึ้น
จำนวน 391 ลานบาท หากไมรวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ฉบับที่ 16 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
จะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากป 2562

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

รายการอื่นๆ

• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั รวม จำนวน 273 ลานบาท ลดลงรอยละ 73 จากป 2562 สวนใหญมาจากการลดลงของสวนแบง
กำไรเงินลงทุนใน BH และการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ในไตรมาส 4/2563
• คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 871 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 6 จากป 2562 เนื่องจากหนี้สินที่ลดลงจากการครบกำหนดไถถอน
หุนกูแปลงสภาพในเดือนกันยายน 2562 ประกอบกับการลดลงจากการชำระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินระหวางป 2563
• ภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 2,751 ลานบาทลดลงรอยละ 29 จากป 2562 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรกอนภาษีนิติบุคคล
โดยในป 2563 และป 2562 บริษทั และบริษทั ยอยบันทึกภาษีจากรายการพิเศษ จำนวน 1,260 ลานบาท และ 1,379 ลานบาท ตามลำดับ

รายการพ�เศษ (“Non-recurring items”)

ในป 2563 และป 2562 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายการพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 1,169 ลานบาท และ
5,464 ลานบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้
(ลานบาท)
ป 2563
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนใน BH
ป 2562
1. กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
2. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน (400 วัน)
3. คาใชจายในการจัดหาที่ดิน สำหรับสถานีไฟฟา
4. การดอยคาสิทธิทางการคาของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
5. กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม

จำนวน

ภาษ�

สุทธิจากภาษ�

2,429

(1,260)

1,169

7,617
(616)
(110)
(50)
2
6,843

(1,523)
123
22
(1)
(1,379)

6,094
(493)
(88)
(50)
1
5,464

ว�เคราะหความสามารถในการทำกำไร
(ลานบาท)

ป 2563

ป 2562

เปลี่ยนแปลง

EBITDA *
อัตรากำไร EBITDA *
EBITDA
อัตรากำไร EBITDA
สวนแบงกำไรจากบริษัทรวม
EBIT *
อัตรากำไร EBIT *
กำไรกอนรายการพิเศษ
อัตรากำไรกอนรายการพิเศษ
รายการพิเศษสุทธิ
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรกอนรายการพิเศษตอหุน (บาท)
กำไรสุทธิตอหุน (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

14,938
21.6%
14,938
21.6%
273
8,843
12.8%
6,045
8.8%
1,169
7,214
10.4%
0.38
0.45
15,892

18,579
22.2%
17,803
21.3%
1,022
13,969
16.7%
10,053
12.0%
5,464
15,517
18.5%
0.64
0.99
15,743

(20)%
(16)%
(73)%
(37)%
(40)%

(79)%
(54)%
(40)%
(54)%

* ไมรวมรายการพิเศษ
หมายเหตุ
EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม – รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
อัตรากำไรคำนวณจากฐานรายไดจากการดำเนินงานรวม

หากไมรวมรายการพิเศษ EBITDA ลดลงจาก 18,579 ลานบาท ในป 2562 เปน 14,938 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลงรอยละ
20 สงผลให EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 22.2 ในป 2562 เปนรอยละ 21.6 ในป 2563
บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษ จำนวน 6,045 ลานบาท ลดลงรอยละ 40 จากป 2562 สงผลใหอัตรากำไรลดลง
จากรอยละ 12.0 ในป 2562 เปนรอยละ 8.8 ในป 2563
หากรวมรายการพิเศษ บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ 7,214 ลานบาท ลดลงรอยละ 54 จากป 2562 และมีอัตรากำไรที่รอยละ
10.4 ขณะที่มีกำไรตอหุนเทากับ 0.45 บาทตอหุน หรือลดลงรอยละ 54 จากป 2562
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บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สินทรัพย
(ลานบาท)

ธ.ค. 63

ธ.ค. 62

เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยอื่นๆ
รวมสินทรัพย

19,666
7,192
1,855
939
81,313
17,539
3,315
4,231
136,050

4,696
8,850
1,843
17,538
78,440
17,539
4,755
133,662

319%
(19)%
1%
(95)%
4%
0%
n.a.
(11)%
2%

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 136,050 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ เล็กนอยรอยละ 2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สวนใหญเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน
14,970 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ระหวางปเปนหลัก การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิทธิการใชจำนวน
3,315 ลานบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จำนวน
2,873 ลานบาท สุทธิดว ยการลดลงของเงินลงทุนในบริษทั รวมจำนวน 16,600 ลานบาท และการลดลงของลูกหนีก้ ารคา และลูกหนีอ้ น่ื
จำนวน 1,658 ลานบาท
บริษทั มีคา ความนิยม จำนวน 17,539 ลานบาท ไมเปลีย่ นแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคานิยมสวนใหญเกิดจากการ
รวมกิจการกับ (1) กลุม โรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จำนวน 9,310 ลานบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร โรงพยาบาลเทพากร
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองเพชร จำนวน 3,285 ลานบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุงเทพสิรโิ รจน จำนวน
2,702 ลานบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดมกี ารทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ขี อ บงชีข้ องการดอยคาเกิดขึน้ อยางไร
ก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาคาความนิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา
สำหรับสินทรัพยอื่นๆ จำนวน 4,231 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแกคอมพิวเตอรซอฟตแวร จำนวน
1,356 ลานบาท และ สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น ไดแก เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินฝากประจำและตั๋วเงินคลัง จำนวน 1,273
ลานบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(ลานบาท)

ธ.ค. 63

ธ.ค. 62

เปลี่ยนแปลง

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หุนกู *
เงินกูระยะยาว *
หนี้สินตามสัญญาเชา *
หนี้สินอื่นๆ
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน

4,450
3,710
14,594
6,107
3,462
12,265
44,588
87,910
3,553
91,463

5,990
6,178
19,591
4,701
10,019
46,480
83,813
3,368
87,182

(26)%
(40)%
(26)%
30%
n.a.
22%
(4)%
5%
5%
5%

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนีส้ นิ รวมของบริษทั และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 44,588 ลานบาท ลดลงรอยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 150
2562 สวนใหญเกิดจากการลดลงของหุนกูจากการไถถอนที่ครบกำหนดระหวางงวด จำนวน 5,000 ลานบาทการลดลงของคาใชจาย 151
คางจาย จำนวน 2,469 ลานบาท และการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จำนวน 1,540 ลานบาท สุทธิดวยการเพิ่มขึ้นของเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจำนวน 1,407 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเชาสุทธิจำนวน 3,462 ลานบาท
ซึ่งเปนผลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา
สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 91,463 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
กระแสเง�นสด
(ลานบาท)

ป 2563

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

11,681
12,385
(9,096)
14,970
4,696
19,666

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

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิจำนวน 14,970 ลานบาท
โดยบริษทั และบริษทั ยอยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 4,696 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 19,666
ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 11,681 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกำไรระหวางป
สวนกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 12,385 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษทั รวม จำนวน
18,774 ลานบาท ซึ่งมาจากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH สุทธิดวยการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 6,335 ลานบาท
เพื่อขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลเครือขาย
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 9,096 ลานบาท สวนใหญเกิดการไถถอนหุนกูที่ครบกำหนดระหวางงวด จำนวน
5,000 ลานบาท การจายเงินปนผล จำนวน 4,741 ลานบาท และการชำระคืนเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3,593 ลานบาท
สุทธิดวยการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,000 ลานบาท
อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA
หมายเหตุ
- ไมรวมรายการพิเศษ
- การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
- อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจาย
- หนี้สินหมายถึงหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ย

ป 2563

ป 2562

4.5
7.0

7.5
13.0

2.7
2.4

0.8
0.7

43.8
14.4
40.5

36.8
12.0
37.1

17.2
0.3
0.1
0.3

19.2
0.3
0.2
1.1

หากไมรวมรายการพิเศษ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถ อื หุน ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอ น สวนใหญ
เปนผลมาจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงานในป 2563
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด จากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH ประกอบกับไมมีหุนกูแปลงสภาพคงคางและการลดลงของหุนกูที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 36.8 วันในป 2562 เปน 43.8 วันในป 2563 เนื่องจาก COVID-19 สงผลใหรายไดลดลง ทำให
การดำเนินการเก็บหนี้ทั้งในและตางประเทศไมสะดวก ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อการคาและพิจารณาวงเงิน
เครดิตตามความเหมาะสมของคูส ญ
ั ญาในแตละโรงพยาบาล โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใหสนิ เชือ่ การคา สำหรับคูส ญ
ั ญาในประเทศ
ประมาณ 30 - 60 วัน สวนคูส ญ
ั ญาตางประเทศประมาณ 30 - 90 วัน นอกจากนีจ้ ะมีการวิเคราะหทบทวนเครดิตปละครัง้ เพือ่ เปนการ
บริหารความเสี่ยงทางในการรับชำระหนี้
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 12.0 วัน ในป 2562 เปน 14.4 วัน ในป 2563 เพื่อใหสินคาเพียงพอตอสถานการณปจจุบัน
ทั้งนี้สินคาคงเหลือสวนใหญเปนยาและเวชภัณฑ โดยบริษัทและบริษัทยอยมีแผนบริหารสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพและมีการ
ควบคุมภายในทีด่ ี มีการตรวจนับสินคาคงเหลืออยางนอยปละครัง้ โดยพิจารณาตัง้ คาเผือ่ การปรับลดราคาทุน สำหรับสินคาคงเหลือทีม่ ี
วันหมดอายุ สินคาคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวนอย หรือสินคาเสื่อมสภาพ เพื่อใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาชำระหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 37.1 วันในป 2562 เปน 40.5 วันในป 2563 เนือ่ งจากการบริหารการจาย
ชำระหนี้ของบริษัท
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อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลงจาก 19.2 เทาในป 2562 เปน 17.2 เทาในป 2563
อัตราสวนหนีส้ นิ สวนทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ตอทุน (Total Debt to Equity) ไมเปลีย่ นแปลงที่ 0.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 153
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่อัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอทุน (Net Debt to Equity) ลดลงจาก 0.2 เทา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปน 0.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในทำนองเดียวกันอัตราสวนหนีส้ นิ สวนทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ EBITDA ลดลงจาก 1.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปน 0.3
เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ผลกระทบของ COVID-19 มีความไมแนนอนสูง รวมถึงยังไมสามารถคาดการณแนวโนมและระยะเวลาของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ได
อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยมีความมั่นใจวา บริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอ และสามารถรับมือตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดจากนโยบายการจัดการและควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม

มุมมองผูบร�หาร

ในป 2564 บริษัทคาดวาธุรกิจจะทยอยปรับตัวดีขึ้นจากความเปนไปไดในการมีวัคซีนปองกัน COVID-19 หลังจากสามารถควบคุม
สถานการณการแพรระบาดได บริษัทเชื่อวาธุรกิจจะมีการเติบโตจากทั้งผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

กลยุทธในการดำเนินกิจการ

การมีโรงพยาบาลเครือขายที่ครอบคลุมผูปวยในหลายระดับทั่วทุกภูมิภาค ภายใตแบรนดที่หลากหลาย เปนปจจัยสำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต รองรับความตองการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีการวางแนวทางในการดำเนินงาน
ในอนาคตที่สำคัญ ดังนี้

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

• การเพิ่มจำนวนผูรับบริการ
เนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหจำนวนผูปวยลดลง โดยเฉพาะผูปวยชาวตางชาติที่ไมสามารถเดินทางเขามารักษา
พยาบาลในประเทศไทยได บริษทั จึงมุง เนนการขยายฐานผูร บั บริการชาวไทย ทัง้ ดานการปองกันกอนการเจ็บปวย (Preventive Care)
การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มจำนวนผูรับบริการทั้งผูปวยในและผูปวยนอก โดยจะใหบริการที่มีคุณภาพในราคาที่
เขาถึงได รวมถึงมีการออกแพคเกจการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการผาตัดอยางครบครัน
• การขยายฐานลูกคาประกันสุขภาพ
บริษทั มุง สรางความสัมพันธและความรวมมือกับบริษทั ประกันทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยบริษทั ไดรว มกับบริษทั ประกันใน
ประเทศออกกรมธรรมประกันสุขภาพเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพือ่ ขยายฐานผูป ว ยใหเพิม่ มากขึน้ และไดพฒ
ั นาระบบ
สินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) และบริการแสดงใบแจงยอดอิเล็กทรอนิกส (E-Billing) เพือ่ อำนวยความสะดวกใหแกบริษทั ประกันและผูป ว ย
บริษทั เชือ่ วาการรวมมือกับบริษทั ประกัน จะชวยเพิม่ ความหลากหลายของโครงสรางรายไดของบริษทั จากการขยายฐานลูกคาไปยัง
กลุม ผูป ว ยทีม่ ปี ระกันสุขภาพ และยังเปนเพิม่ การใชงานของสินทรัพยทม่ี อี ยูเ ดิมใหเกิดประโยชนสงู สุด เพือ่ สงเสริมศักยภาพในการเติบโต
ของบริษัทอยางยั่งยืน
• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย
การแพรระบาดของ COVID-19 ชวยเรงใหเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย ใหบริษัทสามารถพัฒนาการใหบริการ และ
สรางประสบการณทด่ี ใี หแกผรู บั บริการ โดยมีบริการใหคำปรึกษาทางการแพทยแบบออนไลน (Telemedicine) การใหบริการตรวจเลือด
ฉีดวัคซีนและจัดสงยาถึงบาน รวมทั้งมี Health Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลสุขภาพ การนัดหมายแพทย
และสิทธิพเิ ศษตางๆ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีความรวมมือกับแพลตฟอรมตลาดสินคาออนไลนชน้ั นำ เพือ่ ใหสนิ คาและบริการทีเ่ กีย่ วของกับ
การรักษาพยาบาลของบริษัทเขาถึงไดงายขึ้นผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
บริษัทใหความสำคัญกับการกาวสูความเปน Smart Hospital โดยการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทาง
การแพทย และสรางประสบการณที่ดีใหแกแพทย ผูปวย และญาติ
• เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมาตรฐานการรักษาพยาบาล
บริษทั มุง เนนการเพิม่ ศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร และการใชงานของสินทรัพยใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยการดูแลคุณภาพ
การรักษาพยาบาลใหไดมาตรฐาน และการใหความรวมมือกันระหวางโรงพยาบาลในเครือขาย เพือ่ ใหเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากร
และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษทั ยังมุง มัน่ พัฒนาศักยภาพของศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ตามคุณภาพมาตรฐาน
สากล Joint Commission International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทยกบั สถาบันชัน้ นำของโลก ในการยกระดับมาตรฐาน
ใหทัดเทียมกับตางประเทศ
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รายงานและ
งบการเงินรวม
3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 6 3
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รายงาน
ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
และบริษทั ยอย (กลุม บริษทั ) ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถ อื หุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี ำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และเฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม บริษทั ตามขอกำหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจ
สอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่
ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
1. ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปจจุบันไดขยายวงกวางขึ้นอยางตอเนื่อง
ทำใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ
สถานการณดงั กลาวอาจนำมาซึง่ ความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของ
การดำเนินธุรกิจ ฝายบริหารของกลุม บริษทั ติดตามความคืบหนาของสถานการณดงั กลาว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่ วกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนีส้ นิ และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตางๆ
เมื่อสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
2. ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 3 ในระหวางไตรมาสที่ 4
ป 2563 บริษัทฯไดประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ จึงพิจารณายกเลิก
การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามวิธีการ
อยางงาย การวัดมูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ มอยูใ นความตองการของตลาด การดอยคาของสินทรัพย การประมาณ
การความเพียงพอของกำไรทางภาษีทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตเพือ่ ทีจ่ ะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี การวัดมูลคา
ยุติธรรมของที่ดิน และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และการดอยคาของคาความนิยม ที่บริษัทฯ ไดเคยถือปฏิบัติในชวงที่ผานมา
ซึ่งไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเลือกนำมาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบัญชีสำหรับเรื่องการลดคาเชา
ตามสัญญาจากผูใหเชามาถือปฏิบัติอยู โดยไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท
ทั้งนี้ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีขางตนทั้ง 2 ขอแตอยางใด
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ
การเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวม
วิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองตอการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใช
156
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายได
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลถือเปนบัญชีทส่ี ำคัญตองบการเงิน เนือ่ งจากมีจำนวนเงินทีม่ นี ยั สำคัญคิดเปนประมาณรอยละ 91
ของยอดรายไดรวม และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดำเนินงานของกลุม บริษทั นอกจากนีร้ ายไดจากกิจการโรงพยาบาลมีหลาย
องคประกอบ ไดแก รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รายไดคาบริการทางการแพทย รายไดคาหองผูปวย เปนตน รวมถึงมีสวน
ลดสำหรับคูสัญญาตางๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่ทำกับคูสัญญามีความหลากหลาย ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงใหความสำคัญเปน
พิเศษตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทที่เกี่ยว
ของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุม
บริษทั ออกแบบไว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสมุ ตัวอยางรายการขายและบริการทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางปเพือ่ ตรวจสอบกับเอกสารประกอบ
รายการขายและบริการ สุม สงหนังสือยืนยันยอดลูกหนีก้ ารคา และตรวจตัดยอดการรับรูร ายได ประกอบกับไดวเิ คราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) วิเคราะหอตั ราสวนของรายไดทส่ี ำคัญกับขอมูลในอดีตและในกลุม อุตสาหกรรม
เพือ่ สอบทานความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทท่ี ำผานใบสำคัญทัว่ ไป
คาความนิยม
ขาพเจาใหความสำคัญเรือ่ งการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 เนือ่ ง
จากการประเมินการดอยคาของคาความนิยมถือเปนประมาณการทางบัญชีทส่ี ำคัญทีฝ่ า ยบริหารตองใชดลุ ยพินจิ อยางสูงในการระบุ
หนวยสินทรัพยทก่ี อ ใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดวาจะไดรบั จากกลุม สินทรัพยนน้ั รวมถึง
การกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาคาความนิยม ขาพเจาจึง
ใหความสำคัญเปนพิเศษตอมูลคาคาความนิยมของกลุมบริษัท
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ขาพเจาไดประเมินการกำหนดหนวยสินทรัพยทก่ี อ ใหเกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินทีฝ่ า ยบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ยอย
เลือกใชโดยการทำความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม
นอกจากนี้ ขาพเจาไดทำการทดสอบขอสมมติที่สำคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่
จัดทำโดยฝายบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ยอยโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดงั กลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษทั ฯ
และบริษทั ยอย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงเพือ่ ประเมินการใชดลุ ยพินจิ ของ
ฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ า ยบริหารของบริษทั ฯ และ
บริษัทยอยเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของบริษัทฯและบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจน
ทดสอบการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจำลองทางการเงิน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยม
ขอมูลอื่น
ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงขอมูลทีร่ วมอยูใ นรายงานประจำปของกลุม บริษทั แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มี
สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่
เกีย่ วกับการดำเนินงานตอเนือ่ งในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินการตอเนือ่ งเวนแตผบู ริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความ
เห็นของขาพเจาอยูด ว ย ความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปน
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร ว มคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการทีด่ ำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไ่ี ดรบั วามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอ่ี าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สำคัญตอ
ความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะ
ตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุด
การดำเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของตลอดจนประเมินวางบการเงิน
158
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ 159
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติ
งานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อ่ื สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือ
ขอบังคับหามไมใหเปดเผยตอสาธารณะ หรือในสถานการณทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสือ่ สารเรือ่ งดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวน
ไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ว�ชาติ โลเกศกระว�

ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2564

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

สินทรัพย

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

7
4, 11
4, 8, 9
9
10
4, 11
4

19,666,365,567
7,191,782,389
1,855,165,868
1,272,925,572
26,565,232
30,012,804,628

4,696,212,413 17,332,843,328
899,836,329
8,850,028,380
943,513,572
3,350,768,589
1,843,365,067
100,516,682
85,133
35,743,247
16,325,185,436 21,727,727,304

2,467,290,112
400,670
2,075,115,675
2,909,779,981
124,149,576
7,576,736,014

12
4, 13
4, 14
15
4, 13
9
4, 16
4, 17
4, 23
18
19
4, 34

5,276,406
603,489,876
938,546,100
363,247,611
81,313,253,411
3,314,806,867
17,538,868,508
1,355,626,529
92,923,671

11,262,089
303,392,974
17,538,288,046
70,815,053
57,997,643,233
465,829,069
854,621,850
353,705,611
742,059,200
78,439,825,922 13,780,218,142
862,805,996
17,538,868,508
1,344,618,306
685,519,881
125,203,997
-

12,544,909,644
54,490,190,709
156,500,758
3,936,389,182
724,959,200
13,913,947,780
571,443,519
-

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

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สิทธิการเชา
อื่นๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4
9

1,021,841,089
304,439,655
511,407,636
497,108,946
30,961,805
31,055,632
106,037,446,615 117,336,551,583 75,328,038,134 86,673,836,079
136,050,251,243 133,661,737,019 97,055,765,438 94,250,572,093

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

20.1
9, 21
4, 9

4,450,043,330
3,709,801,932

23,802,912
5,990,177,790
6,178,375,810

809,807,103
755,129,087

1,381,320,432
1,533,358,295

22
4, 9, 23
4, 23
24

107,466,667
319,830,561
82,600,000
1,705,088,407

193,440,000
16,877,656
4,999,807,577
66,000,000
1,013,777,365

107,466,667
126,883,427
11,296,481,134
1,102,125,716

193,440,000
248,950
4,999,807,577
12,139,192,201
159,083,151

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเชา
- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
- หุนกู
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
ภาษีเงินไดคางจาย
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่ถึง
กำหนดภายในหนึ่งป
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษา
พยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

25

22
4, 9, 23
4, 23
24
26
27
4, 34
9

102,733,554
206,726,331
107,289,246
185,460,161
7,206,237
7,206,237
185,915,110
574,164,187
156,313,438
652,853,268
11,220,350,563 19,263,149,628 14,493,748,035 20,670,053,290
6,000,000,000
3,141,862,279
14,593,850,014

4,507,466,667
30,510,755
14,591,681,097

6,000,000,000
582,735,277
14,593,850,014

4,507,466,667
598,979
14,591,681,097

723,958,598 1,117,090,616
589,340,231
1,287,272,451
1,318,888,705
4,394,895,139 4,130,652,690 1,403,897,379
140,462,957
612,019,660
149,685,338
561,519,753
179,145,238
153,572,376
3,324,431,587 2,550,290,717
31,937,707
70,384,058
31,637,572
63,370,097
33,367,201,320 27,216,964,242 24,049,119,188 21,342,870,965
44,587,551,883 46,480,113,870 38,542,867,223 42,012,924,255

160
161

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินรวม

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 17,582,235,672 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท
ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 15,892,001,895 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตาม
บัญชีของบริษัทยอย
กำไรสะสม
จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

1,758,223,567

1,758,223,567

1,758,223,567

1,758,223,567

1,589,200,190
30,166,103,071
305,000,325

1,589,200,190
30,166,103,071
305,000,325

1,589,200,190
30,103,179,143
-

1,589,200,190
30,103,179,143
-

(2,699,611,442)

(2,693,616,799)

-

-

175,822,357
47,099,525,746
11,274,144,235
87,910,184,482

175,822,357
45,708,000,257
8,562,923,289
83,813,432,690

175,822,357
24,498,890,496
2,145,806,029
58,512,898,215

175,822,357
18,214,810,850
2,154,635,298
52,237,647,838

3,552,514,878 3,368,190,459
91,462,699,360 87,181,623,149 58,512,898,215 52,237,647,838
136,050,251,243 133,661,737,019 97,055,765,438 94,250,572,093

งบกำไรขาดทุน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
รายได
รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคา
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไรจากการดำเนินงาน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
การแบงปนกำไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

9
9

65,166,456,936
2,907,620,012

79,630,290,025
3,092,351,508

10,003,851,133
-

14,842,053,581
-

5,404,105

9,306,759

6,024,531,296

6,295,192,239

9, 13, 14, 15
13, 14
9

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
9

14.3
9, 31
9, 32
34

2,429,041,721 7,618,993,754 6,300,231,525 11,250,317,541
983,058,163 1,051,194,627 1,076,962,469
1,338,554,926
3,417,503,989 8,679,495,140 13,401,725,290 18,884,064,706
71,491,580,937 91,402,136,673 23,405,576,423 33,726,118,287
46,371,182,494
14,160,896,118
60,532,078,612
10,959,502,325
272,948,121
39,100,627
(870,925,103)
10,400,625,970
(2,751,375,379)
7,649,250,591

54,276,717,851
17,446,567,634
71,723,285,485
19,678,851,188
1,022,445,824
110,081,197
(928,758,447)
19,882,619,762
(3,873,458,009)
16,009,161,753

7,229,651,237
3,311,264,601
10,540,915,838
12,864,660,585
207,147,046
(805,877,329)
12,265,930,302
(1,181,194,340)
11,084,735,962

9,303,843,843
4,553,734,182
13,857,578,025
19,868,540,262
324,345,653
(1,048,769,698)
19,144,116,217
(2,577,916,472)
16,566,199,745

7,214,235,804

15,517,170,358

11,084,735,962

16,566,199,745

435,014,787
7,649,250,591

491,991,395
16,009,161,753

0.45

0.99

0.70

1.05

15,892,001,895

15,742,832,572

15,892,001,895

15,742,832,572

35

162
163

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

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

หมายเหตุ

กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม
โอนกลับสวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
บริษัทรวมไปยังกำไรสะสม
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได
กลับรายการจากการจำหนายเงินลงทุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

7,649,250,591 16,009,161,753 11,084,735,962 16,566,199,745

(4,536,345)
171,607,051
(111,736,301)
55,334,405

13.1
17

(66,594,463)

(61,855,693)

-

(108,907,015)
(499,957,757)

-

-

-

-

(670,720,465)

-

-

(8,829,269)

3,130,964
(8,823,873)
2,619,116,853

1,048,823,280

-

-

(582,254,455)

-

2,613,423,944
2,668,758,349

466,568,825
(204,151,640)

(8,829,269)
(8,829,269)

(66,594,463)

(283,031,357)
(283,031,357)
(349,625,820)

10,318,008,940 15,805,010,113 11,075,906,693 16,216,573,925

9,807,150,362 15,289,037,909 11,075,906,693 16,216,573,925
510,858,578
10,318,008,940

515,972,204
15,805,010,113

งบกระแสเงินสด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
10,400,625,970 19,882,619,762 12,265,930,302 19,144,116,217
ปรับรายการที่กระทบกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
6,412,748,498 5,752,149,588 1,344,015,667 1,100,246,864
293,735
4,868,350
9,641,611
รายการตัดบัญชีสินทรัพย
23,587,217
778,956
21,339
9,215,121
ขาดทุนจากการลดมูลคาและตัดจำหนายของภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
4,904,645
17,712,105
34,780,031
188,773,888
หนี้สูญและผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
99,431,257
18,097,976
4,568,551
68,097,976
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
9,538,433
5,475,726
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
คาเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดราคาทุนของสินคา
(27,193)
763,493
37,623,247
ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ
9,590,516
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจาย
(277,067,227) (292,503,717) (125,953,326) (129,722,890)
กำไรจากการขายสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(3,268,136)
(30,020,081)
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
(30,167,581)
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
(272,948,121) (1,022,445,824)
13,464,558
2,361,340
13,464,558
คาใชจายในการออกหุนกูและหุนกูแปลงสภาพตัดจำหนาย
2,361,340
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(2,429,041,721) (7,618,993,754) (6,300,231,525) (11,250,317,541)
(2,309,337)
(4,637,981)
418,903
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
9,059,044
(33,966,191)
(7,981,720)
(34,846,191)
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
(423,720)
15,360,175
(2,391,931)
15,360,175
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(2,391,303)
126,217,080
259,691,058
100,065,098
คาใชจายประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ
268,313,430
224,791,284
133,874,936
956,082,803
คาใชจายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน
443,581,208
3,487,076
(48,995,835)
9,971,778
คาใชจายวันหยุดพนักงาน
(118,359,187)
รายไดทางการเงิน
(39,100,627) (110,081,197) (207,147,046) (324,345,653)
(9,306,759) (6,024,531,296) (6,295,192,239)
เงินปนผลรับ
(5,404,105)
805,877,329 1,048,769,698
928,758,447
ตนทุนทางการเงิน
870,925,103
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงาน
15,376,494,933 18,884,065,513 2,110,337,381 3,677,454,680
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

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

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับจากรายไดทางการเงิน
จายตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากเงินปนผลรับ
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
และสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
จายภาษีเงินไดจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

1,453,112,599
(21,391,317)
10,172,310
41,812,065

(1,492,953,321)
(95,077,534)
(18,792,697)
(48,699,699)

1,082,982,939
22,869,401
(67,305)

(593,074,649)
(12,508,805)
(389,638)

(592,088,493)
(2,246,729,024)
205,301,150
42,273,233
295,000,423
(179,338,759)
(7,013,960)
14,377,605,160
37,973,482
(765,712,666)
74,933,079
(2,043,528,968)
11,681,270,087

77,099,431
211,602,364
253,008,293
113,514,130
(135,320,229)
(1,214,624)
17,747,231,627
99,199,346
(837,284,817)
35,284,944
(2,498,339,873)
14,546,091,227

(165,935,477)
(677,780,626)
112,175,253
3,013,772
268,059,327
(48,866,262)
300,135
2,707,088,538
208,650,082
(827,216,825)
(231,179,572)
1,857,342,223

(105,658,641)
35,766,822
130,997,755
26,372,757
(35,953,848)
(7,304,930)
3,115,701,503
325,846,664
(958,753,436)
(332,492,579)
2,150,302,152

(369,673,603)
5,985,683
597,943,430

(73,122,825)
(1,699,544)
550,734,179

315,537
6,024,531,296

(6,845)
6,295,192,239

(26,700,000)

(169,913,350)

(3,512,290,875)

(1,092,431,150)

18,773,688,741
-

12,731,772,332
(2,250,063,448)

18,773,688,741
-

12,710,118,317
(2,250,063,448)

24,315,254
(5,418,280)
33,836,770
(6,335,165,206)
(313,461,363)
12,385,351,426

(2,133,809)
25,265,841
(7,437,026,627)
(167,927,133)
(387,947,243)
2,817,938,373

(441,097,908)
(160,000,000)
3,244,268,563
(5,418,280)
9,975,574
(1,343,248,219)
(248,197,832)
22,342,526,597

(296,600,876)
(673,000,000)
790,767,100
(2,133,809)
3,669,878
(1,308,092,833)
(156,361,086)
14,021,057,487

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
16,600,000
(1,000,000)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
(842,711,067) 1,368,433,271
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
(23,803,183) (5,853,358,827)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
(5,800,000,000)
5,000,000,000
5,000,000,000
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(3,593,440,000) (4,625,924,533) (3,593,440,000) (4,625,924,533)
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)
เงินสดจายชำระเพื่อไถถอนหุนกู
(508,997,746)
(157,192,302)
เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา
(16,961,391)
เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
(1,167,690)
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสีย
(20,527,329)
(18,597,252)
ที่ไมมีอำนาจควบคุม
(4,740,972,235) (6,940,866,726) (4,740,972,235) (6,940,866,726)
เงินปนผลจาย
(225,327,866)
(244,626,188)
เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม
(9,096,468,359) (17,701,334,917) (9,334,315,604) (15,999,525,678)
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
14,970,153,154
(337,305,317) 14,865,553,216
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
171,833,961
4,696,212,413
5,033,517,730
2,467,290,112 2,295,456,151
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
19,666,365,567 4,696,212,413 17,332,843,328 2,467,290,112
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
29,133,035
สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน
966,102
496,197,670
1,410,208
สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้น
(805,180,140)
462,425,325
(420,217,330)
เจาหนี้คาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง)
397,240,597
(142,865,827)
258,881,589
14,639,478
เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
68,757,501
36,415,847
20,508,474
26,587,900
เงินปนผลคางจายเพิ่มขึ้น
9,185,124
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

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

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ

สวนเกิน
มูลคา
หุนสามัญ

ผลตางจาก
การปรับ
โครงสราง
การถือหุน

กำไรสะสม
สวนเกินมูลคา
เงินลงทุน
ที่สูงกวา
มูลคาตาม จัดสรรแลวสำรอง
บัญชีของ
บริษัทยอย ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

1,566,895,605 24,741,066,923 305,000,325 (2,683,558,421) 175,822,357 37,657,403,888
22,304,585

5,425,036,148

-

-

-

-

กำไรสำหรับป

-

-

-

-

-

15,517,170,358

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

-

-

-

-

-

(516,522,139)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

-

-

15,000,648,219

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)

-

-

-

-

-

(6,950,051,850)

-

-

-

-

-

-

- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

-

-

-

-

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

-

-

-

-

-

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ
ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่
ไมมีอำนาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(10,058,378)
-

1,589,200,190 30,166,103,071 305,000,325 (2,699,611,442) 175,822,357 45,708,000,257

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของ
การปรับ
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุน

สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงินที่เปน
เงินตรา
ตางประเทศ

สวนแบง
องคประกอบอื่น
ของสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทรวม

หุนกู
รวม
แปลงสภาพ - องคประกอบ
องคประกอบ อื่นของสวน
ที่เปนทุน
ของผูถ ือหุน

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทฯ

ผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของ
บริษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

121,486,315 7,819,634,540 (47,132,545) 388,641,723 274,846,585 8,557,476,618 70,320,107,295 3,117,965,024 73,438,072,319
-

-

-

-

(274,846,585)

-

-

-

-

-

(274,846,585)
-

5,172,494,148
15,517,170,358

(61,821,881) 1,009,253,628 (106,889,717) (552,152,340)

-

288,389,690

(228,132,449)

(61,821,881) 1,009,253,628 (106,889,717) (552,152,340)

-

288,389,690

15,289,037,909

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8,096,434)

59,664,434 8,828,888,168 (154,022,262) (171,607,051)

-

-

(8,096,434)

-

5,172,494,148

491,991,395 16,009,161,753
23,980,809

(204,151,640)

515,972,204 15,805,010,113

(6,950,051,850)

-

(6,950,051,850)

(8,096,434)

-

(8,096,434)

(10,058,378)
-

(9,797,231)

(19,855,609)

(255,949,538)

(255,949,538)

8,562,923,289 83,813,432,690 3,368,190,459 87,181,623,149

168
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

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

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว

สวนเกิน
มูลคา
หุนสามัญ

ผลตางจาก
การปรับ
โครงสราง
การถือหุน

กำไรสะสม
สวนเกินมูลคา
เงินลงทุน
ที่สูงกวา
มูลคาตาม จัดสรรแลวสำรอง
บัญชีของ
บริษัทยอย ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ตามที่รายงานไวเดิม

1,589,200,190 30,166,103,071 305,000,325 (2,693,616,799) 175,822,357 45,708,000,257

ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงาน
-

ทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 4)

-

-

-

-

(929,266,523)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังปรับปรุง

1,589,200,190 30,166,103,071 305,000,325 (2,693,616,799) 175,822,357 44,778,733,734

กำไรสำหรับป

-

-

-

-

-

7,214,235,804

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

-

-

-

-

-

(120,438,281)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

-

-

7,093,797,523

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)

-

-

-

-

-

(4,767,560,135)

-

-

-

-

-

(5,445,376)

- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

-

-

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

-

-

-

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ
ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่
ไมมีอำนาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(5,994,643)
-

-

-

-

-

1,589,200,190 30,166,103,071 305,000,325 (2,699,611,442) 175,822,357 47,099,525,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของ
การปรับ
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุน

59,664,434

(2,131,893)
57,532,541
-

สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงินที่เปน
เงินตรา
ตางประเทศ

8,828,888,168 (154,022,262)

-

-

8,828,888,168 (154,022,262)
-

-

สวนแบง
องคประกอบอื่น
ของสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทรวม

รวม
องคประกอบ
อื่นของสวน
ของผูถือหุน

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทฯ

(171,607,051)

8,562,923,289

83,813,432,690

(2,131,893)

(931,398,416)

(171,607,051)

8,560,791,396

82,882,034,274

-

-

7,214,235,804

435,014,787

7,649,250,591

-

ผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมของ
บริษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

3,368,190,459 87,181,623,149

(76,845,659)

(1,008,244,075)

3,291,344,800 86,173,379,074

3,009,071

2,543,222,195

(4,485,478)

171,607,051

2,713,352,839

2,592,914,558

75,843,791

2,668,758,349

3,009,071

2,543,222,195

(4,485,478)

171,607,051

2,713,352,839

9,807,150,362

510,858,578

10,318,008,940

-

-

-

-

-

(4,767,560,135)

-

(4,767,560,135)

-

-

-

-

-

(5,445,376)

-

(5,445,376)

-

-

-

-

-

(5,994,643)

-

-

-

-

-

-

-

11,274,144,235

87,910,184,482

60,541,612 11,372,110,363 (158,507,740)

(14,532,686)

(20,527,329)

(235,155,814)

(235,155,814)

3,552,514,878 91,462,699,360

170
171

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

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

2561 กำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน
มูลคา
หุนสามัญ

จัดสรรแลวสำรอง
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

1,566,895,605

24,678,142,995

175,822,357

8,881,694,312

22,304,585

5,425,036,148

-

-

กำไรสำหรับป

-

-

-

16,566,199,745

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

-

-

-

(283,031,357)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

16,283,168,388

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)

-

-

-

(6,950,051,850)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,589,200,190

30,103,179,143

175,822,357

18,214,810,850

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไวเดิม

1,589,200,190

30,103,179,143

175,822,357

18,214,810,850

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง

1,589,200,190

30,103,179,143

175,822,357

18,181,714,669

กำไรสำหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

-

-

-

11,084,735,962

-

-

-

-

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

-

11,084,735,962

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)

-

-

-

(4,767,560,135)

1,589,200,190

30,103,179,143

175,822,357

ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(33,096,181)

24,498,890,496

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของ
การปรับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน

สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

หุนกูแปลงสภาพ องคประกอบ
ที่เปนทุน

รวมองคประกอบอื่น
ของสวน
ของผูถือหุน

รวมสวนของ
ผูถือหุน

137,285,853

2,083,943,908

274,846,585

2,496,076,346

37,798,631,615

-

-

(274,846,585)

(274,846,585)

5,172,494,148

-

-

-

-

16,566,199,745

(66,594,463)

-

-

(66,594,463)

(349,625,820)

(66,594,463)

-

-

(66,594,463)

16,216,573,925

-

-

-

-

70,691,390

2,083,943,908

-

2,154,635,298

52,237,647,838

70,691,390

2,083,943,908

-

2,154,635,298

52,237,647,838

-

-

-

-

70,691,390

2,083,943,908

-

2,154,635,298

52,204,551,657

-

-

-

-

11,084,735,962

(8,829,269)

-

-

(8,829,269)

(8,829,269)

(8,829,269)

-

-

(8,829,269)

11,075,906,693

-

-

-

-

61,862,121

2,083,943,908

-

2,145,806,029

(6,950,051,850)

(33,096,181)

(4,767,560,135)
58,512,898,215

172
173

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

174
175

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

176
177

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

178
179

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

180
181

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

182
183

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

184
185

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

186
187

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

188
189

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

190
191

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

192
193

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

194
195

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

196
197

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

198
199

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

200
201

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

202
203

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

204
205

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

206
207

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

208
209

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

210
211

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

212
213

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

214
215

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

216
217

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

218
219

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

220
221

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

222
223

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

224
225

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

226
227

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

228
229

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

230
231

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

232
233

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

234
235

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

236
237

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

238
239

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

240
241

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

242
243

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

244
245

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

246
247

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

248
249

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

250
251

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

252
253

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

254
255

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

256
257

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

258
259

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

260
261

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

262
263

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

264
265

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

266
267

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

268
269

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
รายช�่อบร�ษัท

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

1 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
(มหาชน)

วันที่
จดทะเบียน
2 ม.ค. 2524

จำนวนหุน
ที่ออกและเร�ยก
ชำระแลว

จำนวนหุนที่
บร�ษัทถือ

อัตราการ
ถือหุน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

2301/2 อาคารทันตกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

ประกันสุขภาพ

25,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

24,998,000

99.99%

(รอยละ)

2 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
ถือผาน BSD

26 ส.ค. 2541

2301/2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

จำหนายยา
และเวชภัณฑ

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

100,000,000

100.00%

3 บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
(NHS) BDMS : 74.02% SVH : 21.04%
และ BNH : 4.93%

25 ก.ค. 2544

2301/2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

7,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

7,500,000

98.69%

4 บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

30 ม.ค. 2535

123 หมู 8
ถนนศรีนครินทร
ตำบลบางเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเอกชน

8,400,000
มูลคาหุนที่ตราไว
5 บาทตอหุน

7,866,604

93.65%

8 ต.ค. 2529

670/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

99,999,980

100.00%

6 บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
(First Health)
ถือผาน SVH

23 มี.ค. 2547

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

จำหนายสินคา
เพื่อสุขภาพ
เวชสำอางค
และบริการจัดการ
อาคารและสถานที่

1,400,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

1,399,998

95.76%

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

22 ต.ค. 2535

101/99 ซอยนวนคร 7
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ผลิตและจำหนาย
เวชภัณฑ

12,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

5,665,137

47.17%

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

1 มิ.ย. 2504

39/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว
กรุงเทพ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
ยาและวัสดุ
ทางการแพทย

49,900,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

49,899,900

100.00%

9 บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
ถือผาน RBH

8 ธ.ค. 2557

2301/2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

3,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

2,849,999

95.00%

10 บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
(SV Holding)
ถือผาน SVH

28 ส.ค. 2556

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

การลงทุน

800,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

799,998

95.76%

11 บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH

14 พ.ย. 2545

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง
กรุงเทพ

ใหบริการจัดการ
และบริหาร
ทรัพยสินที่
เกี่ยวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล

10,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

9,998

95.74%

12 บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด
(TPK)
ถือผาน BSN

14 มิ.ย. 2538

24 ซอย1 ถนนเทศา
ตำบลสนามจันทร
อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลเอกชน

3,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

1,500,800

50.03%

13 บริษัท โรงพยาบาลเปาโล
พระประแดง จำกัด

7 ก.ย. 2535

288 ถนนสุขสวัสดิ์
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเอกชน

10,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

8,820,000

84.00%

14 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
เขาใหญ จำกัด

18 ก.ค. 2550

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปด
ดำเนินการ)

7,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

7,000,000

100.00%

5 บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายช�่อบร�ษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุน
ที่ออกและเร�ยก
ชำระแลว

จำนวนหุนที่
บร�ษัทถือ

อัตราการ
ถือหุน
(รอยละ)

15 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา จำกัด

24 พ.ย. 2535

1308/9 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลเอกชน

30,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

27,435,618

91.45%

16 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
สมุย จำกัด

14 ส.ค. 2546

57 หมู 3 ตำบลบอผุด
อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

15,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

15,000,000

100.00%

17 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม จำกัด

24 พ.ค. 2555

88/8 หมูที่ 6
ตำบลหนองปาครั่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

โรงพยาบาลเอกชน

150,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

150,000,000

100.00%

18 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงราย จำกัด

4 ส.ค. 2558

369 หมูที่ 13
ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเอกชน

60,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

60,000,000

100.00%

19 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
เมืองราช จำกัด

27 ก.ค. 2558

59/3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนาเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

130,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

130,000,000

100.00%

20 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอนแกน จำกัด

8 ก.พ. 2556

888 ถนนมะลิวัลย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

โรงพยาบาลเอกชน

150,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

150,000,000

100.00%

21 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ตราด จำกัด

25 ม.ค 2537

276 ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมือง
จังหวัดตราด

โรงพยาบาลเอกชน

50,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
5 บาทตอหุน

49,877,970

99.76%

22 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จำกัด

1 พ.ค. 2532

301 ถนนสุขุมวิท กม.143
อำเภอเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

28,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

27,234,810

97.27%

23 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
พิษณุโลก จำกัด

26 ส.ค. 2556

138 ถนนพระองคดำ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลเอกชน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

80,000,000

100.00%

24 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ภูเก็ต จำกัด

15 มี.ค. 2537

2/1 ถนนหงษหยกอุทิศ
อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
5 บาทตอหุน

99,697,000

99.70%

25 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

26 ส.ค. 2557

44
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลเอกชน

361,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

361,000,000

100.00%

26 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง จำกัด

13 ส.ค. 2545

8 หมู 2
ซอยแสงจันทรเนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลเอกชน

40,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

40,000,000

100.00%

27 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
สนามจันทร จำกัด (BSN)

27 พ.ค. 2557

1194 ถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร
อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลเอกชน

365,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

365,500,000

100.00%

28 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
สุราษฎร จำกัด

26 มิ.ย. 2556

179 หมูที่ 1
ตำบลวัดประดู อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

100,000,000

100.00%

29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ จำกัด

27 ก.ค. 2538

75 ซอย 15
ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
5 บาทตอหุน

98,820,800

98.82%

270
271

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

รายช�่อบร�ษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุน
ที่ออกและเร�ยก
ชำระแลว

จำนวนหุนที่
บร�ษัทถือ

อัตราการ
ถือหุน
(รอยละ)

30 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

28 พ.ค. 2550

111 ถนนทองใหญ
ตำบลหมากแขง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

80,000,000

100.00%

31 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
(PT1) ถือผาน PPCL

11 ธ.ค. 2544

364/1 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

48,100,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

48,099,454

98.62%

32 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
ถือผาน PPCL

7 ก.ย. 2527

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

22,511,351
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

22,326,693

97.81%

33 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
ถือผาน PPCL

24 ก.ย. 2539

111 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

หุนสามัญ
5,442,995
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

5,346,624

97.58%

หุนบุริมสิทธิ์
3,750,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

3,750,000

34 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด
(มหาชน)
ถือผาน PPCL
35 บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร
แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด

17 ก.พ. 2538
7 พ.ย. 2544

90 ถนนศรีราชานคร 3
ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

35,954,180
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

27,106,930

74.35%

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

1,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

949,999

95.00%

36 บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

18 ส.ค. 2551

488 อาคารโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

บริการดาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

20,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

20,000,000

100.00%

37 บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
(BSD)

23 ก.ย. 2557

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพ

การลงทุน

101,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

100,999,998

100.00%

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

29 มิ.ย. 2538

2301/2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการขนสง
ทางอากาศยาน

40,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

40,000,000

100.00%

39 บริษัท กรุงเทพพรีเมียร
นายหนาประกันภัย จำกัด

29 ส.ค. 2554

2301/2 อาคารทันตกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

นายหนาประกัน

2,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

2,000,000

100.00%

40 บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

17 ก.ค. 2513

1 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว
กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

หุนสามัญ
8,700,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

7,412,702

85.71%

หุนบุริมสิทธิ์
1,300,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

1,158,700

41 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร
จำกัด (มหาชน) BDMS : 35.01%
และ RBH : 29.02%
42 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล
เซ็นเตอร จำกัด (BNH)

7 ม.ค. 2536
27 ส.ค. 2534

337
ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
เขตธนบุรี กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

19,384,226
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

12,413,331

64.03%

9/1 ถนนคอนแวนต
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

58,611,935
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

53,618,991

91.48%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายช�่อบร�ษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุน
ที่ออกและเร�ยก
ชำระแลว

จำนวนหุนที่
บร�ษัทถือ

อัตราการ
ถือหุน

(รอยละ)

43 บริษัท บีดีเอ็มเอส
เทรนนิ่ง จำกัด

23 ก.ย. 2553

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพ

บริการจัดฝกอบรม

100,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

100,000

100.00%

44 บริษัท บีดีเอ็มเอส
เวลเนส คลินิก จำกัด

12 ม.ค. 2560

2/4 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ

ศูนยการแพทยดาน
เวชศาสตรชะลอวัยและ
ฟนฟูสุขภาพ

1,260,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

1,260,000,000

100.00%

45 บริษัท บีดีเอ็มเอส
เวลเนส รีสอรท จำกัด

19 ธ.ค. 2561

2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ

โรงแรม

60,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

60,000,000

100.00%

46 บริษัท บีดีเอ็มเอส
แอคเคาทติ้ง จำกัด
(BDMS Acc)

17 ก.ค. 2546

1/1
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

ใหบริการดานบัญชี

3,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

2,999,999

100.00%

47 บริษัท บีดีเอ็มเอส
จัดการทรัพยสิน จำกัด

21 เม.ย. 2559

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพ

บริหารทรัพยสิน

1,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

1,000,000

100.00%

48 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา
จำกัด (มหาชน)
(PPCL)

14 ม.ค. 2517

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ

การลงทุน

1,108,208,020
มูลคาหุนที่ตราไว
1 บาทตอหุน

1,092,926,670

98.62%

49 บริษัท รอยัลบางกอก
เฮ็ลธแคร จำกัด
(RBH)

11 ก.พ. 2551

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
กรุงเทพ

การลงทุน

108,600,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

108,599,998

100.00%

50 บริษัท วัฒนเวช จำกัด

28 ต.ค. 2526

25/14 ถนนทาหลวง
อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

18,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

17,950,050

99.72%

51 บริษัท ศูนยการแพทยไทย
จำกัด (มหาชน)

27 ม.ค. 2536

44/505
ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

200,538,671
มูลคาหุนที่ตราไว
1 บาทตอหุน

200,049,706

99.76%

52 บริษัท สมิติเวช จำกัด
(มหาชน)
(SVH)

28 ธ.ค. 2519

133 สุขุมวิท 49
แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวช สุขุมวิทและ
สมิติเวช ศรีนครินทร)

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

95,764,033

95.76%

53 บริษัท สมิติเวช
ชลบุรี จำกัด

22 ส.ค. 2556

888/88 หมูที่ 3
ตำบลบานสวน
อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

80,000,000

100.00%

54 บริษัท สมิติเวช
ศรีราชา จำกัด
ถือผาน SVH

30 ต.ค. 2533

8 ซอยแหลมเกตุ
ถนนเจิมจอมพล
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

18,751,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

13,193,150

67.38%

55 บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
(MP)

26 ส.ค. 2514

124
ถนนธนบุรี-ปากทอ
กรุงเทพ

ผลิตและจำหนายยา

4,286,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

3,730,992

87.05%

9 มิ.ย. 2537

555/5 ถนนโพศรี
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

30,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

7,577,000

25.11%

56 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
BDMS : 15.26%
และ PT1 : 10.00%
57 บริษัท ดิจิทัล
เฮลท เวนเจอร จำกัด
ถือผาน SVH

23 เม.ย. 2563

488 ถนนศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

ลงทุนและพัฒนา
ธุรกิจดานการแพทย

1,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
100 บาทตอหุน

999,997

100.00%

58 บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด
ถือผาน RBH

29 ก.ค. 2563

2/4 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาทตอหุน

3,999,997

100.00%
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บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รายช�่อบร�ษัท

วันที่
จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุน
ที่ออกและเร�ยก
ชำระแลว

จำนวนหุนที่
บร�ษัทถือ

อัตราการ
ถือหุน
(รอยละ)

59 บริษัท โนโวยีน เอ็นเฮลท
(ประเทศไทย) จำกัด
ถือผาน NHS

9 พ.ย. 2563

2301/2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการถอดรหัส
พันธุกรรมมนุษย
ทั้งจีโนม

1,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว
100 บาทตอหุน
เรียกชำระแลว
หุนละ 26 บาท

449,999

30.00%

60 Angkor Pisith Co., Ltd.

20 ธ.ค. 2548

National Road No.6,
Svay Dangkom
Commune, Siem Reap,
Cambodia.

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

10,000
มูลคาหุนที่ตราไว
USD 1,000
ตอหุน

8,000

80.00%

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

20 ธ.ค. 2548

61A Street 214,
Sangkat Beong Rang,
Phnom Penh,
Cambodia.

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา
(ยังไมเปดดำเนินการ)

1,000
มูลคาที่ตราไว
KHR 9,200,000
ตอหุน

1,000

100.00%

62 BDMS Inter Pte. Ltd.

8 เม.ย. 2556

ประเทศสิงคโปร

การลงทุน

200,000
มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

200,000

100.00%

63 N Health Asia Pte. Ltd.

8 เม.ย. 2556

ประเทศสิงคโปร

การลงทุน

3,500,000
มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

3,500,000

100.00%

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

27 มิ.ย. 2557

ประเทศกัมพูชา

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

1,000
มูลคาที่ตราไว
KHR 1,280,000
ตอหุน

1,000

100.00%

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

21 ก.ย. 2558

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

100,000
มูลคาที่ตราไว
MMK 5,000
ตอหุน

60,000

60.00%

66 Phnom Penh
First Property Co., Ltd.

27 พ.ย. 2549

61A Street 214,
Sangkat Beong Rang,
Phnom Penh,
Cambodia.

อสังหาริมทรัพย

1,000
มูลคาที่ตราไว
KHR 20,000
ตอหุน

490

49.00%

67 Phnom Penh Medical
Services Co., Ltd.

27 พ.ย. 2549

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

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

22,000
มูลคาที่ตราไว
USD 2,500
ตอหุน

22,000

100.00%

68 S.R.Property Investment Co., Ltd.

20 ธ.ค. 2548

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

อสังหาริมทรัพย

1,000
มูลคาที่ตราไว
KHR 20,000
ตอหุน

490

49.00%

69 Samitivej International Co., Ltd.
ถือผาน SV Holding

22 ก.ย. 2557

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

คลินิก

1,250,000
มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

1,000,000

80.00%

70 Siem Reap
Land Investment Co., Ltd.

10 ก.พ. 2549

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

อสังหาริมทรัพย

1,000
มูลคาที่ตราไว
KHR 20,000
ตอหุน

490

49.00%

ขอมูลทั่วไปและขอมูลอางอิง
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการแพทย

ที่ตั�งบร�ษัท

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท 1719, 02-310-3000
โทรสาร 02-310-3032, 02-310-3327

เลขทะเบียนบร�ษัท

บมจ. 0107537000025

เว�บไซตบร�ษัท

www.bangkokhospital.com

ทุนจดทะเบียน

ขอมูลอางอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย

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

มูลคา 1,758.22 ลานบาท
โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
จำนวน 1,589.20 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,892 ลานหุน นายทะเบียนหุนกูและ
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ตัวแทนชำระเง�น
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-299-1002
โทรสาร 02-299-1278

ผูสอบบัญช�

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

ที่นำเสนอ

เปนภาพนามธรรมที่สะทอนความงดงามของเซลลขนาดเล็กภายในรางกายมนุษย
ถายทอดออกมาเปนงานศิลปะแนวใหม ดวยลีลาของลายเสนที่โคงเวา สรางเปนภาพ
แนว abstract ที่ดูสวยงามเพ��อนำมาเปนภาพประกอบ

บริษัท

กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)

2 ซอยศูนยว�จัย 7 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546
www.bangkokhospital.com | www.bdms.co.th

