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สารประธาน

กรรมการบริษัท
ในป 2564 ทีผ่ า นมา หลังจากทีป่ ระเทศ
ไดผา นสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19
และธุรกิจตางๆ ในประเทศไดมกี ารปรับตัว
ในหลายดาน โดยแมวา ในชวงปลายป 2564
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีสญั ญาณทีป่ รับตัว
ดีขน้ึ แตภาวะการระบาดของโรคโควิด 19
ที่ยังคงตอเนื่องมาถึงตนป 2565 จึงสงผล
ถึงกำลังซือ้ โดยรวมของประเทศทีย่ งั คงชะลอ
ตัว แตบริษัทก็ไดมีการปรับกลยุทธในการ
ดำเนินงานจนสามารถรักษาระดับการเติบโต
ของกลุม รวมทัง้ มีผลประกอบการในระดับ
ทีน่ า พอใจ โดยมีอตั ราการเติบโตทีป่ ระมาณ
รอยละ 10 รวมถึงไดวางเปาหมายการเติบโต
และมีการลงทุนในนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคม
วิถใี หมทจ่ี ะเปลีย่ นผานไปสูย คุ ดิจติ อล โดย
นับเปนทั้งโอกาสและความทาทายสำหรับ
กลุมบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
(มหาชน) วาจะสามารถเชื่อมตอธุรกิจกับ
โลกวิถใี หมในชวงเปลีย่ นผานนีไ้ ดมากนอย
เพียงใด
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการและคณะผูบ ริหารของบริษทั มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะผลักดันธุรกิจของ
กลุม ใหเติบโตอยางตอเนือ่ งและมัน่ คง โดยมีปณิธานวา การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได จะสามารถสรางความเชื่อถือและความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายไดอยางแทจริง รวมทัง้ จะชวยสรางความเติบโตอยางยัง่ ยืนแกกลุม บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) ดวย และนับเปนความภูมใิ จเปนอยางยิง่ ทีใ่ นป 2564 BDMS
ซึง่ เปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยไดรบั การคัดเลือก
เขาเปนสมาชิก “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส -กลุมตลาดเกิดใหม” หรือ Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) –Emerging Market ประจำป 2564 และไดรับการ
ประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR) คณะกรรมการบริษทั ตระหนักวา การเติบโต
อยางยัง่ ยืนภายใตพน้ื ฐานของความดีและความซือ่ สัตยสจุ ริต พรอมกับการดูแลรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนสิ่งสำคัญในการสรางมูลคาที่ยั่งยืนและตอเนื่องใหกับผูถือหุน
ปพ.ศ. 2565 นี้ เปนปท่ี บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินการยาง
เขาปท่ี 50 และเราจะกาวหนาตอไปอีกโดยทราบดีวา โลกในปจจุบนั นัน้ มีการเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วและมีปญ
 หาทีท่ า ทายรออยูข า งหนาอีกมาก อยางไรก็ดี บริษทั เรามีทรัพยากร
บุคคล ทัง้ ทางการแพทยและการบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เขมแข็ง และทันสมัย ทำงานกันเปน
ทีมและรวมมือกันในกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือขายทั่วประเทศ สิ่งเหลานี้จะเปน
ปจจัยใหบริษัทเรากาวหนาไปอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป
ผมในนามคณะกรรมการบริษทั ขอแสดงความชืน่ ชมตอคณะผูบ ริหารทีส่ ามารถผลักดัน
นโยบายดานตางๆ ของบริษัทใหเปนรูปธรรม และตองขอขอบคุณเปนอยางยิ่งตอผูใช
บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือทุกทานที่ใหความเชื่อมั่นและ
สนับสนุนการดำเนินงานของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการเปนอยางดี และทายสุดนี้ตองขอ
ขอบคุณตอทานผูถือหุนทุกทานที่ไดใหความไววางใจตอนโยบายการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริษัทดวยดีตลอดมา

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี)

ป ร ะ ธา น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
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เรามีความมุงมั่น
ในการพัฒนาและ
สงตอการรักษา
พยาบาลที่ดี มีคุณภาพ
และมีเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใตการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหการดำเนินงาน
ของบริษัท บรรลุตาม
เปาหมาย และกอใหเกิด
ผลประโยชนสูงสุด
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ในทุกภาคสวน
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สารกรรมการ

ผูอำนวยการใหญ
ในป 2564 สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
ไทยมีความรุนแรงกวาปทผ
่ี า นมา มียอดผูต
 ด
ิ เชือ
้ COVID-19 รายวัน
เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก อยางไรก็ดีจากความรวมมือของ ภาครัฐ
หนวยงานเอกชนและโรงพยาบาลตางๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนปองกัน
โรค COVID-19 ทีค
่ รอบคลุมประชากรในประเทศมากขึน
้ การเวนระยะ
หางทางสังคม และการสวมใสหนากากเพือ
่ ปองการการติดเชือ
้ COVID19 ไดสง
 ผลใหจำนวนผูต
 ด
ิ เชือ
้ COVID-19 ในประเทศ ลดลงในไตรมาส
4 และนำไปสูการเปดประเทศ การฟนตัวอุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
เริ่มมีการเดินทางขามประเทศของผูปวยตางชาติ

สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาว จากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID-19 ทำใหโรงพยาบาลเอกชนนำเทคโนโลยีมาใชเพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ อำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ซึ่งชวยขับเคลื่อน
ธุรกิจใหอยูร อดไดในระยะยาว เชน Telemedicine ทีช่ ว ยใหผปู ว ยและบุคลากรทางการ
แพทยสามารถพูดคุยกันไดแบบ Real-Time และเปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะชวยทำใหคน
เขาถึงบริการทางการแพทยไดสะดวกมากขึ้นโดยไมมีขอจำกัดดานการเดินทาง
BDMS กับการปรับตัวสูยุคแหงนวัตกรรมและ Digital Disruption

ในปที่ผานมาหลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับธุรกิจดาน
สุขภาพที่ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย ทั้งการแขงขันในตลาด ความตองการของผูใช
บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การมาถึงของยุคการเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิ ติ อล
(Digital Disruption) และการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหเครือ BDMS ตอง
มีการปรับตัว เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการและสอดรับกับกระแสสังคมที่
จะเปลี่ยนผานไปสูยุคดิจิตอล
BDMS ไดเริม่ สรางระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจติ อล หรือ BDMS digital ecosystem
ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพ ผานระบบ Digital และเปนการทำงานรวมกันทั้ง Network โดย
BDMS digital ecosystem เปนการรวม 9 บริการไวบน platform เดียวกัน เชน Teleconsultation, Tele-pharmacy, Home lab services, บริการ Home care, Patient
Health Records เพือ่ ใหคนไขสามารถเขามาติดตามขอมูลของตนเองผานระบบดิจติ อล,
Health content บริการใหความรูแ ละคำแนะนำในการดูแลดานสุขภาพทีเ่ ชือ่ ถือได, Health
packages, Health Mall และ Disease management ซึง่ เปนบริการเชือ่ มตอกับอุปกรณ
อืน่ ๆ เชน Smart watch ทีช่ ว ยในการดูแลสุขภาพสำหรับคนทีเ่ ปนโรคเรือ้ รัง เพือ่ ใหผใู ช
บริการเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากขึ้น
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ในดานการพัฒนานวัตกรรม บริษทั ไดจดั โครงการประกวดนวัตกรรม BDMS Awards ภายในองคกรมาเปนเวลากวา 5 ป โดยกระตุน
ใหบคุ ลากรในองคกรคิดคนสิง่ ใหมๆ ทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการรักษาพยาบาล สงเขามาประกวด โดยจะมีทง้ั คณะกรรมการจากภายใน
บริษัทและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยผูชนะการประกวดจะไดรับรางวัล President Award ซึ่งจากการดำเนินโครงการมาหลายป
พบวา วัฒนธรรมองคกรมีการพัฒนาดีขน้ึ บุคลากรมีความสนใจในการคิดคนสิง่ ใหมๆ และผลงานจะไดรบั การนำไปขยายผลเพือ่ ปรับใช
จริงและสงตอไปยังสวนอื่นๆ ขององคกร
นอกจากนี้ เรายังไดลงทุนในธุรกิจ Start- up เพือ่ ศึกษาโอกาสในการตอยอดธุรกิจรวมกัน รวมทัง้ หาโอกาสพัฒนาใหเกิดเปนธุรกิจใหม
ในอนาคต เชน การลงทุนในโครงการแผนปดแผลกันน้ำ cellulose เพือ่ ชวยใหแผลหายเร็วขึน้ การลงทุนเพือ่ พัฒนา AI ในการอานฟลม
เอ็กซเรยปอด และการลงทุนเพือ่ พัฒนา dissolvable microneedle ซึง่ เปนเข็มฉีดยาขนาดเล็กทีแ่ ตกบนผิวหนัง ชวยในการใหยาหรือ
วัคซีนบางชนิดที่สามารถดูดซึมทางผิวหนัง เปนตน
ในดานผลประกอบการของบริษัท แมวาสถานการณของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสงผลกระทบหลายดาน แตในปที่
ผานมา บริษัทไดมีการปรับกลยุทธการดำเนินงานใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีในการ
สือ่ สารเชือ่ มตอโรงพยาบาลกับผูใ ชบริการมากขึน้ ในขณะเดียวกัน บริษทั ยังคงใชนโยบายการบริหารจัดการตนทุนและลดคาใชจา ยตอเนือ่ ง
จากปทผ่ี า นมา และใหความระมัดระวังในดานการลงทุน การบริหารการเงิน ทำใหบริษทั ยังมีการเติบโตในภาพรวมประมาณรอยละ 10
รวมทั้งไดรับการยืนยันสถานะการเงินที่แข็งแกรงโดยไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรที่ระดับ “AA” Stable จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง
จำกัด (TRIS)
ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนถือเปนหลักสำคัญที่เรายึดปฏิบัติอยูเสมอ โดยในปนี้ บริษัทมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเขาเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส (DJSI) – กลุมตลาดเกิดใหม (Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) –
Emerging Market) ประจำป 2564 BDMS นับเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยทีผ่ า นการประเมิน
ความยั่งยืนตามตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ DJSI รวมถึงไดรับการคัดเลือกเขาสูรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand
Sustainability Investment: THSI) กลุม บริการ ประจำป 2564 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยังไดรบั
ผลการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ใน “ระดับ 5 ดาว” หรือ “ดีเลิศ” โดยทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั
ไดเปดเผยไวในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564
ตลอดการดำเนินงานของ BDMS เรามีความมุงมั่นในการพัฒนาและสงตอการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ และมีเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Develop-ment Goals: SDGs) ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการดำเนินงานของ
บริษัทบรรลุตามเปาหมาย และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน
ในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบคุณทานผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกทานที่ไดรวมสนับสนุนและ
ใหความไววางใจตอการดำเนินงานของเครือ BDMS ตลอดจนตองขอขอบคุณคณะแพทย พยาบาล ผูบริหารและพนักงานทุกคนที่รวม
เปนสวนหนึง่ ในทุกกาวแหงการเติบโตของเรา ดิฉนั หวังเปนอยางยิง่ วา การเขาสูข วบปท่ี 50 ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน)
จะเปนกาวที่มั่นคงและยั่งยืน ไมเพียงแตการเติบโตทางธุรกิจ แตยังหมายรวมถึงการรวมดูแลสังคมใหนาอยูสืบตอไป

(แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ)

ก ร ร ม ก า ร ผู อํ า น ว ย ก า ร ใ ห ญ
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BDMS
Overview

รายไดจากการดำเนินงาน

75,714

แพทย

11,000+

AA

STABLE

ลานบาท

กำไรสุทธิ

7,936

พยาบาล

7,000+

ลานบาท

53

โรงพยาบาล

+ BDMS
WELLNESS
CLINIC

พนักงาน

22,000+

CG Rating
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ภาพรวมทางการเงิน
2564

2563

2562

128,454
40,689
87,765

136,050
44,588
91,463

133,662
46,480
87,182

71,541
75,714
7,936
7,936

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

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

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

1.5
1.3
40.7
14.0
34.5

2.7
2.4
43.8
14.4
40.5

0.8
0.7
36.8
12.0
37.1

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (รอยละ)
อัตรากำไรขั้นตน 1/
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

33.6
15.0
10.5
9.2

31.9
12.8
10.4
8.4

34.4
15.7
18.5
20.1

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

6.0
17.1
0.6

5.3
16.7
0.5

11.6
27.8
0.6

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

0.5
24.1
90.14/

0.5
17.2
121.2

0.5
19.2
56.3

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

1/ อัตรากำไรขั้นตน = กำไรขั้นตน/รายไดคารักษาพยาบาลและรายไดจากการจำหนายสินคา
2/ อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBITDA/ดอกเบี้ยจาย
3/ อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลตอหุน/กำไรตอหุน (รวม Non-Recurring Items)
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.45 บาทตอหุน
ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในเดือนตุลาคม 2564 ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน คงเหลือเงินปนผลที่จะจายในครั้งนี้ในอัตรา 0.20 บาทตอหุน
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รายไดจากการดำเนินงานรวม

9.6%

7.0%
-17.6%

รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)

83,774

69,057

75,714

2562

2563

2564

อัตราการเติบโตของรายได
จากการดำเนินงานรวม

หมายเหตุ: รายไดจากการดำเนินงานรวม คำนวณจากรายไดจากการรักษาพยาบาล + รายไดจากการจำหนายสินคา + รายไดอื่น

EBITDA และอัตรา EBITDA
23.2%

21.3%

21.6%

17,803

14,938

17,545

2562

2563

2564

หมายเหตุ: EBITDA คือ กำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษีคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

EBITDA (ลานบาท)
อัตรา EBITDA

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
18.5%

10.4%

10.5%

15,517

7,214

7,936

2562

2563

2564

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

เงินปนผลจายตอหุน
0.55

0.55
0.45

2562

2563

2564

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

* คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.45 บาทตอหุน
ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในเดือนตุลาคม 2564 ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน คงเหลือเงินปนผลที่จะจายในครั้งนี้ในอัตรา 0.20 บาทตอหุน
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สัดสวนรายไดจากการ
รักษาพยาบาลตามสัญชาติ

สัดสวนรายไดจากการรักษาพยาบาล
ในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ

18%
43%
57%
82%

ผูปวยชาวไทย

ผูปวยชาวตางชาติ

สัดสวนรายไดจากการ
รักษาพยาบาลตามประเภทผูปวย

โรงพยาบาลในกรุงเทพ

จำนวนผูปวยนอกและ
ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

30,163

45%

55%

4,195

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน

ผูปวยใน

26,367

25,960

2562

ผูปวยนอก

โรงพยาบาลนอกกรุงเทพ

3,207

2563

3,836

2564

จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

หมายเหตุ:- จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ไมรวมผูปวยใน Hospitel และโรงพยาบาลสนาม
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สินทรัพยรวม

133,662

2562

136,050

128,454

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

44,588

40,689

หนี้สินรวม (ลานบาท)

91,463

87,765

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

2563

2564

หนี้สินรวม

46,480

2562

2563

2564

สวนของผูถือหุนรวม

87,182

2562

2563

2564

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
และอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA
1.1
0.3

0.5

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.2

0.1

0.1

2562

2563

2564

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)
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คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายแพทยปราเสร�ฐ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการและผูกอตั�ง
นายแพทยจุลเดช
ยศสุนทรากุล
รองประธานกรรมการ

15

แพทยหญิงปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการ

16

นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการอิสระ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการ

นายธงชัย จ�รอลงกรณ
กรรมการ

17

นายกานต ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ

นายอัฐ ทองแตง
กรรมการ

นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ

18

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ

ดร.ว�รไท สันติประภพ
กรรมการอิสระ

ดร.สุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการอิสระ

นายปร�ดี ดาวฉาย
กรรมการอิสระ

19

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
ประธานกรรมกรรมการตรวจสอบ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ

ดร.ว�รไท สันติประภพ
กรรมการตรวจสอบ

20

คณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

21

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

นายปร�ดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

22

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

นายประดิษฐ ทีฆกุล
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

23

ดร.สุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

24

คณะกรรมการ

บริหาร

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบร�หาร

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการบร�หาร

25

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบร�หาร

นายธงชัย จ�รอลงกรณ
กรรมการบร�หาร

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการบร�หาร

26

ผูบริหาร

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

นางนฤมล นอยอ่ำ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส /
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น

27

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
ประธานฝายแพทย

นายศร�ภพ สารสาส
ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง

28

ﬁeld
HOSPITAL

vaccine
COVID-19

29

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึง
่ สงผลกระทบเปนวงกวางตอเศรษฐกิจของประเทศ
และชีวิตความเปนอยูของชาวไทย BDMS ในฐานะองคกรทางการแพทยที่เคียงขางคนไทยมากวา 50 ป
ตระหนักถึงความยากลำบากของคนไทยในวิกฤติการณครัง
้ นี้ จึงรวมมือกับภาครัฐในการจัดตัง
้ และดำเนินการ
โรงพยาบาลสนาม รวมถึงใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แกประชาชน ดวยความหวงใยในสุขภาพ
ของคนไทยทุกคน

โรงพยาบาลสนาม BDMS
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)
เครือ BDMS รวมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียง เพื่อรองรับ
ผูป ว ยโควิด-19 กลุม สีเหลือง โดยนอกจากจะมีความพรอมในเรือ่ งระบบ อุปกรณ และทีม
บุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการแลว BDMS ยังไดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผูปวย

การใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมกับภาครัฐเปดใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุม ผูส งู อายุ
และผูปวย 7 กลุมโรคเสี่ยง ณ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล ผานแอปพลิเคชัน
“หมอพรอม” โดยจัดสรรพืน้ ทีส่ ำหรับใหบริการแบบเวนระยะหาง ปลอดภัย และรวดเร็ว
และเรายังไดรว มกับกรุงเทพมหานคร เปดหนวยบริการฉีดวัคซีนทีศ่ นู ยการคาสยามพารากอน
ในโครงการ “ไทยรวมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนให
ไดรับวัคซีนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว ดวยประสิทธิภาพการบริหารจัดการและมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงสุด
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คุณภาพการใหบริการ
การรับรองคุณภาพ

11

Joint Commission
International

CCPC

Advanced HA

10

JCI : Clinical Care Program
Certification Standards

1
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Advanced HA

Hospital
Accreditation

The Commission on Accreditation
of Medical Transport Systems (USA) (ป 2558-2564)
&
The Commission on Accreditation
of Medical Transport Systems Europe (ป 2561-2564)

• Acute Coronary Syndrome Program
• Acute Ischemic Stroke 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
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1

โครงสรางและการดำเนินงาน

ของกลุมบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุ ง เทพดุ ส ิ ต เวชการ จำกั ด
(มหาชน) (“บริษทั ”) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษทั
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจด
ทะเบียนเริม่ แรก 10 ลานบาท โดยเริม่ เปด
ดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2534 ตอมาไดจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษทั เปนบริษทั มหาชน
จำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบนั บริษทั มีทนุ
จดทะเบียนทัง้ สิน้ จำนวน 1,758.22 ลานบาท
เปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน
1,589.20 ลานบาท

ปจจุบนั บริษทั เปนผูป ระกอบการธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ
โดยมีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา
จำนวนรวม 53 แหง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564) ดำเนินการภายใตชื่อโรงพยาบาล
6 กลุม คือกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุม
โรงพยาบาลสมิตเิ วช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาล
เปาโล และกลุม โรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้
บริษทั ยังดำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการดูแล
ปองกันและการฟน ฟูสขุ ภาพ ไดแก บริษทั
บีดเี อ็มเอส เวลเนส คลินกิ จำกัด และ บริษทั
บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด รวมถึง
ธุรกิจทีใ่ หการสนับสนุนดานการแพทย ธุรกิจ
ผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจราน
ขายยาและเวชภัณฑ เปนตน
1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทาง
ดำเนินการ
วิสัยทัศน
โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถานบริการ
ทางการแพทยในระดับตติยภูมทิ เ่ี ปนเลิศที่
มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับสากล
เพื่อความไววางใจและพึงพอใจสูงสุดของ
ผูรับบริการ
พันธกิจ
เรามุง มัน่ ทีจ่ ะเปนผูน ำในการใหบริการ
ทางการแพทยที่ไดรับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
และทันสมัย การบริหารธุรกิจทีม่ เี ครือขาย
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อยางมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ยึดมัน่ เชิดชูมาตรฐานและจริยธรรม
แหงวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูรับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร
เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทไดมีแนวทางดำเนินการ ดังตอไปนี้
ดานโรงพยาบาล
• ตติยภูมทิ เ่ี ปนเลิศ : จัดทำโครงสราง กระบวนการ และผลงานระดับสูง สามารถเทียบ
ไดกับองคกรตติยภูมิที่เปนเลิศระดับโลก
• มาตรฐานสูง
: ปรับปรุงมาตรฐานดานการรักษาพยาบาล ดานการบริการ ดาน
ประสิทธิภาพและดานการดูแลรักษาสิง่ แวดลอมจากระดับตติยภูมิ
ใหดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• คุณภาพระดับสากล : มีความรวมมือกับองคกรทางการแพทยทม่ี ชี อ่ื เสียงระดับโลก เพือ่
ใหมีการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการระดับสากล
ดานผูรับบริการ
• ความไววางใจ
: ใหการรักษาทีเ่ นนคุณภาพและความปลอดภัย ในราคาทีเ่ ปนธรรม
และโปรงใส
• ความพึงพอใจ
: ใหการบริการทีเ่ ปนเลิศ สามารถวัดผลเพือ่ ปรับปรุงไดอยางตอเนือ่ ง
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ป 2564
• BDMS ไดดำเนินโครงการ BDMS Genomic Center โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
การตรวจพันธุกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลทัง้ ในเชิง
การปองกันและการรักษา ตลอดจนสนับสนุนงานดานการวิจัยและการพัฒนารวมกับ
บริษทั ผลิตยาและวัคซีนในอนาคต โดยจะใหบริการแกลกู คาของโรงพยาบาลในเครือ BDMS
ทัง้ 53 แหง รวมถึงโรงพยาบาลและหนวยงานภายนอก ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน ทั้งนี้ BDMS Genomic Center จะดำเนินงานโดยบริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน
จีโนมิกส จำกัด (N Health Novogene Genomics Company Limited) ซึง่ เปนบริษทั
ยอยทีเ่ ครือ BDMS ไดรว มลงทุนกับ NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.
ในสัดสวนรอยละ 75:25
• BDMS ไดรบั การคัดเลือกเขาเปนสมาชิก “ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส-กลุม ตลาดเกิดใหม”
หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)-Emerging Market ประจำป 2564
BDMS นับเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยที่ผาน
การประเมินความยัง่ ยืนตามตัวชีว้ ดั ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมของ DJSI โดย
DJSI ถือเปนดัชนีหลักทรัพยทผ่ี ลู งทุนสถาบันทัว่ โลกใหการยอมรับ และเปนบทพิสจู นให
เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานทีท่ ดั เทียมกับองคกรชัน้ นำของโลก เพือ่ เปาหมายใน
การสรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืน
• BDMS ไดรบั การคัดเลือกเขาสูร ายชือ่ หุน ยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment:
THSI) กลุม บริการ (SERVICE) ประจำป 2564 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุนยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแล
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และแนวปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุนใหธรุ กิจดำเนินไปอยางมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล
บูรณาการนวัตกรรมเพือ่ ตอยอดคุณคาและพัฒนาสังคม ดูแลและรักษาสิง่ แวดลอม รักษา
และพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบและสงเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองครวม
• BDMS SIMULATION CENTER หรือศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกบีดีเอ็มเอส ไดรับ
การเยีย่ มสำรวจอยางเปนทางการจาก Society for Simulation in Healthcare (SSH)
ซึง่ เปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐานทีไ่ ดรบั การยอมรับมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในโลก โดยทาง
ศูนยฯ ไดผานการประเมินทั้งดานการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผลการเรียน
การสอนที่เปนระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและคุมคา รวมถึง
การสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด-19 ดวยระบบ BDMS
Tele-Simulation Network System สงผลให BDMS SIMULATION CENTER ไดรบั
การรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full Accreditation) ทัง้ หมวดมาตรฐานหลัก (Core
standard) และมาตรฐานการจัดการศึกษา (Teaching/Education standard) จาก SSH
เปนแหงแรกในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถือเปนการรับรองคุณภาพการ
ฝกอบรมทักษะทางคลินกิ ดวยเทคนิคจำลองสถานการณเสมือนจริงทางการแพทยทเ่ี ปน
ทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ เปนการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนแพทยชน้ั นำ
ตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส มหาวิทยาลัยเยล
มหาวิทยาลัยดุก
• BDMS ไดรบั การรับรองระบบบริหารการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS)
จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อรับรองวาเปน
องคกรทีม่ ศี กั ยภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการองคกรเกีย่ วกับการดำเนินงาน
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยนับเปนองคกรดานสุขภาพรายแรกที่ไดรับการรับรองนี้
ซึ่งจะสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีมูลคาไมเกิน 3 ลานบาท โดยนำคาใชจายในงาน
วิจยั ไปลดหยอนภาษีได 200% สำหรับรายจายในการวิจยั ไดดว ยตนเองในรูปแบบ selfdeclaration ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2564 จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2567
• BDMS ไดพฒ
ั นาระบบการดูแลสุขภาพในรูปแบบดิจติ อล (BDMS Health Ecosystem)
โดยลงทุนผานบริษัท เฮลท พลาซา จำกัด ดวยเงินทุนจดทะเบียน 1,040 ลานบาท ซึ่ง
ผูใ ชบริการสามารถเขาถึงการบริการทางการแพทย และการดูแลสุขภาพไดอยางรวดเร็ว
จาก ทุกที่ ทุกเวลา ผานระบบออนไลน ดวยทีมแพทย เภสัชกร ตลอดจนบุคลากรทาง
การแพทยผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ในเครือ BDMS รวมถึงการจัดสง ยา และเวชภัณฑ
ทางการแพทยถึงบาน นอกจากนี้ BDMS Health Ecosystem ยังเปนแพลทฟอรมที่
รวบรวมยา และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ความรูในการดูแลสุขภาพ อยางครบ
วงจร เพือ่ ตอบสนองความตองการผูร บั บริการในโลกปจจุบนั ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอยาง
รวดเร็ว
ป 2563
• จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 เครือ BDMS ไดปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ทำงาน รวมถึงพัฒนารูปแบบและระบบใหบริการดานการแพทยแกผูปวยในหลายดาน
เพื่อความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ อาทิเชน
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การบริการดานการแพทยผา นนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecare) เพือ่
ใหผปู ว ยสามารถสามารถติดตอปรึกษา
แพทยผา นระบบการรักษาออนไลนได
ตลอดเวลา
การนำ Tytocare นวัตกรรมการตรวจ
สุขภาพเบื้องตนมาใชเพื่อใหผูปวย
สามารถคัดกรองโรคเบือ้ งตนและสงผล
ใหแพทยเพือ่ วินจิ ฉัย on-line ลดความ
เสี่ยงจากการเดินทางของผูปวย
การพัฒนาหุนยนตฆาเชื้อเพื่อความ
สะอาดในหองพักผูปวย COVID-19
โครงการการจัดสงยาและเวชภัณฑแก
ผูป ว ยโดยนำแอพพลิเคชัน่ Pharmasafe
มาประยุกตใชเปนชองทางติดตามการ
จัดสงยาและใหคำปรึกษาการใชยาโดย
เภสัชกรของโรงพยาบาล
• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
บริษทั ยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“โรงพยาบาลจอมเทียน” ซึง่ เปนโรงพยาบาล
ขนาด 232 เตียง ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ป 2562
• บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
บริษทั ยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย” ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตัง้ อยูบ นถนน

พหลโยธิน (เชียงราย-แมจนั ) อำเภอเมือง
เชียงราย โดยมุง มัน่ ใหเปนศูนยรวมในการ
รักษาพยาบาลที่รองรับประเทศในกลุม
ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต
• บริษทั เปดใหบริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพ
อินเตอรเนชั่นแนล” (Bangkok International Hospital) ซึง่ เปนโรงพยาบาล
ขนาด 172 เตียง ตั้งอยูที่ซอยศูนยวิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยเปดใหบริการ
การรักษาดานโรคสมองและระบบประสาท
โรคกระดูกและขอ และโรคกระดูกสันหลัง
โดยทีมแพทยและสหสาขาวิชาชีพที่มี
ประสบการณสงู และมีความชำนาญ ภายใต
แนวคิด Rediscovering Your Life ทีน่ ำ
ศิลปะและวิทยาศาสตรมาใชรวมกับการ
รักษาดูแลแบบองครวมชวยเติมเต็มความ
ตองการของผูป ว ยและญาติอยางสมบูรณ
• บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท
ยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“Japanese Hospital by Samitivej”
เปนโรงพยาบาลญีป่ นุ แหงแรกในภูมภิ าค
อาเซียน (First Japanese hospital in
AEC) ขนาด 30 เตียง ตัง้ อยูบ ริเวณเดียวกัน
กับโรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท ดูแลดวย
ทีมแพทย พยาบาลชาวญีป่ นุ และเครือ่ งมือ
ที่ทันสมัยพรอม Tele-Translator แปล
ภาษาญี่ปุนดวยลามผานระบบวิดีโอคอล
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
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รางวัล
• บริษัทไดรับรางวัล All-Asia Executive Team 2021-Most Honored Company
จากการไดรบั รางวัล Best CEO, Best CFO, Best IR Professional, Best IR Program
และ Best ESG ในหมวด Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of
Asia (ex-China) ประจำป 2564 จาก นิตยสาร Institutional Investor
• เครือ BDMS ไดรบั รางวัล Global Health Asia-Paciﬁc Award 2021 ซึง่ จัดโดย Global
Health and Travel นิตยสารชัน้ นำดานการสงเสริมการทองเทีย่ วและสุขภาพในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟก ดังนี้
BDMS Wellness Clinic ไดรับรางวัลใน 3 สาขา ไดแก
- Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in the
Asia-Paciﬁc
- Dental Medical Centre of the Year in the Asia-Paciﬁc
- Fertility Medical Centre of the Year in the Asia-Paciﬁc
โรงพยาบาลสมิติเวช ไดรับรางวัลใน 5 สาขา ไดแก
- Smart Hospital of the Year in the Asia-Paciﬁc
- Best Hospital of the Year in Thailand
- Hospital COVID-19 Healthcare Service Provider of the Year in the
Asia-Paciﬁc
- Paediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia-Paciﬁc
- Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia-Paciﬁc
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ไดรับรางวัลในสาขา Heart and Vascular Service
Provider of the year in the Asia-Paciﬁc
• บริษทั ไดรบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดเี ดน (Outstanding Investor
Relations Awards) สำหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทีม่ มี ลู คาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท จากโครงการ SET AWARDS 2021 โดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
• บริษทั ไดรบั รางวัลยอดเยีย่ มดานนักลงทุนสัมพันธ Best IR in Healthcare Sector จาก
นิตยสาร IR Magazine ซึง่ ไดมอบรางวัลใหแกบริษทั ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มีความโดดเดนดานนักลงทุนสัมพันธ
• บริษทั ไดรบั รางวัล Most Outstanding Company in Thailand-Healthcare Sector
ในงาน Asia’s Outstanding Companies Poll 2021 ซึง่ จัดขึน้ โดยนิตยสาร Asiamoney
• กลุม โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS ไดรบั รางวัล “องคกรดีเดนทีน่ า ทำงาน
มากทีส่ ดุ ในเอเชียประจำป 2564” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia
2020) จาก นิตยสาร HR Asia ตอเนือ่ งเปนปท่ี 2 แสดงถึงความมุง มัน่ ขององคกรในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึง่ เปนหัวใจสำคัญในการขับเคลือ่ นองคกรใหเติบโตอยาง
ยั่งยืนตอไป

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสรางรายได
บริษทั มีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเปนการดำเนิน
งาน ผานบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทไดมีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและ
เกีย่ วของกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่ สามารถสรุปโครงสรางรายไดตามงบการเงินรวมไดดงั นี้ :
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โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย (เปรียบเทียบระหวางป 2562-2564)

ประเภท
ของรายได

ดำเนินการโดย

คารักษาพยาบาล
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. สมิติเวช
บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร
บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
บจก. เปาโลเมดิค
บจก. การแพทยสยาม
บมจ. ศูนยการแพทยไทย
บจก. เปาโล สมุทรปราการ
บจก. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
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
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร (BSN)
บจก. โรงพยาบาลเทพากร (ถือหุนโดย BSN)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนชั่นแนล
บจก. สมิติเวช ชลบุรี
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร
บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
Angkor Pisith Co., Ltd.
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
รวม

อัตราการ
ถือหุน (%)

2564
รายได
%

2563
รายได
%

2562
รายได
%

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
100.00
100.00
50.03
100.00

10,364.25 14.49 9,863.89 15.14 14,703.51 18.46
10,679.69 14.93 10,167.13 15.60 12,449.03 15.63
2,060.00 2.88 2,110.45 3.24 2,990.17 3.76
11,278.41 15.76 11,112.57 17.05 13,506.70 16.96
4,582.55 6.41 3,543.32 5.44 3,672.88 4.61
1,414.96 1.98 1,117.02 1.71 1,136.52 1.43
972.51 1.49 1,059.13 1.33
1,192.34 1.67
1,775.60 2.48 1,248.68 1.92 1,339.45 1.68
374.38 0.57
596.85 0.83
400.93 0.50
3,546.32 4.96 3,361.76 5.16 4,069.42 5.11
2,604.80 3.64 2,434.87 3.74 2,785.63 3.50
549.05 0.84
510.90 0.71
630.56 0.79
1,651.18 2.31 1,466.18 2.25 1,634.85 2.05
1,816.19 2.54 1,485.80 2.28 1,664.75 2.09
532.62 0.82
384.30 0.54
774.38 0.97
2,237.65 3.13 2,224.01 3.41 3,028.52 3.80
1,894.02 2.65 1,701.49 2.61 1,893.11 2.38
791.56 1.21 1,026.76 1.29
960.61 1.34
678.82 1.04
725.75 1.01
767.19 0.96
687.21 1.05
750.44 1.05
944.11 1.19
1,253.96 1.75 1,096.05 1.68 1,181.62 1.48
715.91 1.10
765.68 1.07
742.13 0.93
1,506.43 2.11 1,435.85 2.20 1,559.35 1.96
160.79 0.25
149.49 0.21
150.94 0.19
768.13 1.18 1,158.88 1.46
966.01 1.35

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
100.00

1,161.21 1.62
954.32 1.46
898.17 1.13
596.81 0.83
565.50 0.87
648.21 0.81
458.62 0.64
363.79 0.56
316.37 0.40
399.84 0.56
446.13 0.68
239.06 0.30
187.79 0.26
138.18 0.21
126.46 0.16
110.24 0.15
125.43 0.19
199.38 0.25
1,067.88 1.49
983.48 1.51
940.37 1.18
69,650.79 97.36 64,176.92 98.48 78,638.54 98.75
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ประเภท
ของรายได

อัตราการ
ถือหุน (%)

ดำเนินการโดย

รายไดที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล
บจก. เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส
N Health (Cambodia) Co., Ltd.
บจก. เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา
N Health Myanmar Co., Ltd.
บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย)
รวม
รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก

98.69
100.00
95.00
60.00
95.00

2564
รายได
%
1,604.29
28.48
0.03
157.72
100

2563
รายได
%

2.24
0.04
0.00
0.22
0.14

939.10
18.17
0.26
31.23
0.80

1.44
0.03
0.00
0.05
0.00

2562
รายได
%
945.33
4.26
42.17
-

1.19
0.01
0.05
-

989.55 1.52
1,890.52 2.64
991.75 1.25
71,541.31 100.00 65,166.46 100.00 79,630.29 100.00

หมายเหตุ:
นอกเหนือจากรายไดจากการดำเนินงานหลักตามโครงสรางรายไดดงั กลาวขางตนแลว บริษทั ยังมีรายไดจากการจำหนายน้ำเกลือ ยา และเวชภัณฑ จากบริษทั ยอย
ซึ่งแสดงอยูในหมวดรายไดจากการจำหนายสินคาในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

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

อัตราการถือหุน (%)

2564

2563

2562

100.00
87.05
100.00
95.76

1,333.11
812.34
641.13
123.46
2,910.40

1,343.22
790.33
654.74
119.33
2,907.62

1,408.71
824.70
735.01
123.92
3,092.35

1.2.2 ลักษณะการใหบริการและผลิตภัณฑ
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาลของกลุม
ลำดับ

รายช�่อโรงพยาบาล

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
1 โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
3 โรงพยาบาลวัฒโนสถ
4 โรงพยาบาลวัฒโนสถอินเตอร
5 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร
6 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
7 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ช�่อบร�ษัท
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ขนาด
โรงพยาบาล จำนวน อัตราการ
(เตียง) เตียงรวม ถือหุน (%)
329
54
48
30
52
172
58
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ลำดับ

รายช�่อโรงพยาบาล

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
8 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร
9 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
10 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
11 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
12 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
13 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
14 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
15 โรงพยาบาลเกาะชางอินเตอรเนชั่นแนล
16 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
17 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
18 โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง
19 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
20 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
21 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
22 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
23 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
24 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
25 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร
26 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
27 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน
กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
28 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
29 โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช
30 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
31 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
32 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
33
34

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน

ช�่อบร�ษัท

ขนาด
โรงพยาบาล จำนวน อัตราการ
(เตียง) เตียงรวม ถือหุน (%)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 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

191
140
200
400
222
200
100
3
139
285
40
105
200
150
234
193
57
88
80
181

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
(มหาชน) (1)
บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

275
30
300
260
150

95.76
95.76
95.76
67.47
64.03

250
50

100.00

3,951

100.00
100.00
100.00
97.27
100.00
99.72
99.76
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

1,315

หมายเหตุ:
(1) บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 35.01 โดย BDMS และรอยละ 29.02 โดยบริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่ BDMS ถือหุน รอยละ 100.00
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ลำดับ

รายช�่อโรงพยาบาล

ช�่อบร�ษัท

โรงพยาบาล BNH
35 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
กลุมโรงพยาบาลรอยัล
36 Royal Angkor Internationnal
Angkor Pisith Co., Ltd.
37 Royal Phnom Penh Hospital
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
กลุมโรงพยาบาลพญาไท
38 โรงพยาบาลพญาไท 1
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (2)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (2)
39 โรงพยาบาลพญาไท 2
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2)
40 โรงพยาบาลพญาไท 3
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (2)
41 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
42 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร
กลุมโรงพยาบาลเปาโล
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
43 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
44 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
45 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
46 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
47 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
48 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด
49 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
กลุมโรงพยาบาลชุมชน
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
50 โรงพยาบาลศรีระยอง
บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (3)
51 โรงพยาบาลเทพากร
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
52 โรงพยาบาลดีบุก
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
53 โรงพยาบาลจอมเทียน
จำนวนเตียงรวมกลุม BDMS
กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (4)
1 โรงพยาบาลเอกอุดร

ขนาด
โรงพยาบาล จำนวน อัตราการ
(เตียง) เตียงรวม ถือหุน (%)
115
33
100
174
262
260
295
140
220
128
162
200
169
29
60
195
100
75
232

350

115

91.48

133

80.00
100.00

1,131

98.62
97.81
96.87
74.51
99.76

968

100.00
100.00
100.00
93.65
85.71
85.71
84.00

602
8,215

100.00
50.03
99.70
97.27

25.11

หมายเหตุ: (2) ถือหุนโดย บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 98.62
(3) บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จำกัด ถือหุน โดย บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยที่ BDMS ถือหุน รอยละ 100.00
(4) บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ถือหุนโดย BDMS รอยละ 15.26 และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด รอยละ 10.00
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ธุรกิจที่เกี่ยวของและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาลของกลุม

ประเภทธุรกิจ

ช�่อบร�ษัท

อัตราการถือหุน
(รอยละ)

1 ธุรกิจดานบริการสุขภาพเชิงปองกัน
(Wellness Clinic)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

100.00

2 ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ
และวัสดุภัณฑทางการแพทย

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 เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส 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
74.02
95.00
100.00
100.00

3 จำหนายยาและเวชภัณฑ
4 หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) และ
Share Services ดานจัดซื้อ

5 หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล
6 Share services ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 บริการขนสงผูปวยทางอากาศ
(Medical Evacuation)

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 รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)
N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)
ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทางใหกลุมบริษัท บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจประกันสุขภาพ
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
บริการดานบัญชี
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
บริหารสินทรัพย
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
โรงแรม
บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด(7)
Health Innovation
บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด(9)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
บริษัท สมวรรธน เฮลท จำกัด(10)

8 บริการดานการจัดเลี้ยงและอาหารใหแก
ผูใชบริการในกลุม
9 บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)
เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล
ในประเทศกัมพูชา
10 กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare
Business (Holding Company)
11
12
13
14
15
16
17

95.74
95.76
49.00
49.00
49.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.76
100.00
57.46

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
(9) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 96.15 และ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 3.85
(10) ถือหุนโดย บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด
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(1) ลักษณะการบริการของบริษัท
1. สถาบันเวชศาสตรการกีฬาและ
ปจจุบนั โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงาน
ออกกำลังกาย
ใหญ อยูภายใตการบริหารจัดการโดยตรง 2. ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร
ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 3. เฮลทดีไซนเซ็นเตอร
(มหาชน) ประกอบดวย “โรงพยาบาลกรุงเทพ” 4. ศูนยอาชีวอนามัย
“โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” “โรงพยาบาล 5. ศูนยศัลยกรรม
วัฒโนสถ” “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร 6. ศูนยเคลื่อนยายผูปวยบีดีเอ็มเอส
เนชัน่ แนล”“โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชน่ั แนล 7. ศูนยโรคทางเดินปสสาวะ
แคร” และ“โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน” 8. ศูนยจักษุ
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลของบริษัทอีก 9. ศูนยเวชศาสตรการบินพลเรือน
1 แหงซึง่ อยูภ ายใตการบริหารงานของ บริษทั 10. ศูนยเลสิก
สมิตเิ วช จำกัด (มหาชน) ไดแก “โรงพยาบาล 11. ศูนยการบำบัดดวยออกซิเจนความดันสูง
สมิติเวชไชนาทาวน”
12. ศูนยหู คอ จมูก
13. ศูนยทันตกรรม
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
14. ศูนยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
เปนโรงพยาบาลขนาด 329 เตียง ตัง้ อยู 15. ศูนยเบาหวาน ไทรอยดและตอมไรทอ
ทีซ่ อยศูนยวจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม กรุงเทพ- 16. ศูนยโรคภูมิแพ และหอบหืด
มหานคร ใหบริการรักษาพยาบาลครบทุก 17. ศูนยผิวหนังและความงาม
สาขา โดยคณะแพทยผเู ชีย่ วชาญ พรอมทัง้ 18. ศูนยโรคไต
อุปกรณการรักษาทีท่ นั สมัย ครบวงจร เปด 19. ศูนยกุมารเวช
ใหบริการทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ตลอด 20. ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนยรักษาโรค 21. ศูนยอุบัติเหตุ
เฉพาะทางและคลินิก 50 แหง ดวยแพทย 22. ศูนยรักษาผูมีบุตรยาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปนี้
23. ศูนยศัลยกรรมตกแตง
24. ศูนยการไดยนิ การพูด การทรงตัวและ
เสียงในหู
25. ศูนยสุขภาพสตรี
26. ศูนยรักษาแผล
27. ศูนยเวชศาสตรอายุรวัฒน
28. ศูนยโรคทางเดินอาหารและตับ
29. ศูนยจิตรักษ
30. ศูนยไตเทียม
31. ศูนยหลอดเลือด
32. ศูนยผาตัดและรักษาโรคอวน
33. คลินิกโรคขอและรูมาติสซั่ม
34. คลินิกวัคซีน
35. คลินิกอายุรกรรม
36. คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
37. คลินิกนอกเวลา
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38. คลินิกโรคติดเชื้อ
39. คลินิกสุขภาพเพศชาย
40. คลินิกตอหิน
41. คลินกิ ควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอวน
42. คลินิกตอมลูกหมาก
43. คลินิกเฉพาะโรค
44. คลินิกกลิ่นปาก
45. คลินกิ ศัลยกรรมลำไสใหญและทวารหนัก
46. คลินิกเด็กดี
47. คลินิกพัฒนาการเด็ก
48. หนวยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ
49. หนวยการเคลือ่ นไหวระบบทางเดินอาหาร
50. แผนกโภชนาบำบัด
ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมลามที่
ใหบริการในภาษาหลักตางๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน อาหรับ เกาหลี ฝรั่งเศส จีน พมา
และเขมร เปนตน รวมทัง้ การอำนวยความสะดวกอืน่ ๆ แกชาวตางประเทศ อาทิ การติดตอ
กับบริษัทประกันภัยในตางประเทศ การใหบริการตอวีซา การจองตั๋วเครื่องบิน การจอง
โรงแรม การแลกเงินตราตางประเทศ เปนตน โดยแบงการบริการแกชาวตางประเทศ ดังนีค้ อื
- ศูนยบริการผูปวยญี่ปุน (Japanese Medical Service : JMS)
- ศูนยบริการผูปวยอาหรับ (Arab Medical Services : AMS)
- ศูนยบริการผูปวยพมา (Myanmar Medical Services : MMS)
- ศูนยบริการผูปวยบังคลาเทศ (Bangladesh Medical Services : BMS)
- ศูนยบริการผูปวยตางประเทศอื่นๆ (International Medical Services : IMS)
นับตัง้ แตป 2549 จนถึงปจจุบนั ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ เปดใหบริการผูป ว ย
ชาวตางชาติกวา 160 ประเทศทั่วโลก และไดรับการยกยองวาสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูปวยไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะโปรแกรมการดูแลผูปวยนานาชาติ ชวยให
ผูป ว ยมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ มีความสุขมากขึน้ ฟน ตัวเร็วขึน้ และเสียคาใชจา ยรวมทัง้ ใชระยะเวลา
การรักษาในโรงพยาบาลนอยลง ดวยการใหบริการทางการแพทยและการสนองตอบตอ
ลูกคาหลากหลายเชื้อชาติ โดยคำนึงถึงคุณภาพเปนหลัก
2. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปนอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) ขนาด 54 เตียง ซึ่งดำเนินงานเองโดย
ตรงภายใตบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ในซอยศูนยวิจัยบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ นับเปนโรงพยาบาลหัวใจเอกชนแหงแรกของประเทศไทย
ทีก่ อ ตัง้ ขึน้ จากความสำเร็จของศูนยหวั ใจกรุงเทพ ซึง่ เดิมเปนศูนยรกั ษาโรคเฉพาะทางของ
โรงพยาบาลกรุงเทพ เนือ่ งจากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูป ว ยโรคหัวใจ ประกอบกับความกาว
หนาอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผูปวยโรคหัวใจ ทำใหผูบริหารของบริษัท
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ไดตดั สินใจขยายสถานทีใ่ นการรักษาพยาบาล
ผูป ว ยโรคหัวใจ โดยการกอตัง้ “โรงพยาบาล
หัวใจกรุงเทพ” ทีม่ คี วามพรอมดวยปจจัยหลัก
3 ประการ คือ ความเชีย่ วชาญของบุคลากร
ทางการแพทยครบทุกสาขา เทคโนโลยีที่
ล้ำสมัย และการใหบริการครบวงจรตั้งแต
การปองกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและ
การฟน ฟูสง เสริมสมรรถภาพหัวใจของผูป ว ย
ตามมาตรฐานสากล เพือ่ ความพึงพอใจสูงสุด
ของผูรับบริการ
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ประกอบดวย
ทีมแพทยหวั ใจครบทุกสาขา ทัง้ อายุรแพทย
หัวใจ ศัลยแพทยหัวใจ อายุรแพทยหัวใจ
เฉพาะทาง รักษาภาวะหัวใจลมเหลว ปองกัน
โรคหั ว ใจ รั ง สี แ พทย ห ั ว ใจ แพทย ฟ   น ฟู
สมรรถภาพหัวใจ ซึง่ ไดรบั การอบรมฝกฝนจาก
ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี รวมถึงพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทยซง่ึ พรอมใหการ
ดูแลผูป ว ยโรคหัวใจตามมาตรฐานระดับสากล
พรอมใหบริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผาตัด
ปองกันและฟนฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมถึงการบริการเคลือ่ นยายผูป ว ยโรคหัวใจ
ดวยหองอภิบาลหัวใจเคลือ่ นที่ Mobile CCU
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ซึ่งประกอบดวย
1. ศูนยโรคหัวใจ
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
- คลินิกรักษาหัวใจผานสายสวน
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก
- คลินิกโรคพันธุกรรมดานโรคหัวใจ
2. ศูนยเฉพาะทางโรคหัวใจ
- คลินิกหัวใจเตนผิดจังหวะ
- คลินิกยาตานการแข็งตัวของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจออนกำลัง
- คลินิกปองกันโรคหัวใจและลดไขมัน
3. ศูนยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
4. หองผาตัดหัวใจ
5. หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทาง
ศัลยกรรม

6. หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจ
ทางอายุรกรรม
7. หออภิบาลพักฟนผูปวยโรคหัวใจ
8. หอผูปวยโรคหัวใจ
9. หองตรวจสมรรถภาพหัวใจ
10. คลินกิ ฟน ฟูและสงเสริมสมรรถภาพหัวใจ
11. หองปฏิบัติการสวนหัวใจและขยาย
หลอดเลือด
12. หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ดวยความพรอมดานการแพทยระดับ
ชั้นแนวหนา ผสานกับประสบการณการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากทีส่ ดุ แหง
หนึ่งในภูมิภาค โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
ใหบริการดวยนวัตกรรมและเครื่องมือทาง
การแพทยที่ทันสมัยไดมาตรฐานสูง ดังนี้
- หองผาตัดอัจฉริยะ (Hybrid Operating
Room) เปนการนำหองสวนหัวใจและหอง
ผาตัดหัวใจมารวมกัน ในกรณีทผ่ี ปู ว ยมีปญ หา
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แทรกซอนจากการสวนหัวใจ หรือระหวางใสขดลวดเขาไปในเสนเลือดใหญที่สามารถทำ
การผาตัดไดทันที โดยไมตองยายเตียงหรือยายหอง เพื่อชวยใหการรักษาผูปวยที่มีภาวะ
ผิดปกติของลิน้ หัวใจ หรือผูส งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งสูงจากโรคหัวใจทีซ่ บั ซอนไดอยางแมนยำ
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- เครือ่ งเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง Multi detector Computed Tomography
256-slice with dual source and dual energy (spectral) ดวยเทคโนโลยีใหมที่มี
ระบบ DUAL ENERGY (spectral) จะทำใหสามารถวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มี
แคลเซียมเกาะอยูใ ตชน้ั intima ไดแมนยำขึน้ โดย software dual energy จะชวยในการ
subtraction แคลเซียมทำใหเห็นรูของหลอดเลือดทีต่ บี ชัดเจน และนอกจากนีย้ งั สามารถ
ทำใหเห็นบริเวณกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งสัมพันธกับหลอดเลือด coronary artery
ที่ตีบ ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมใหม ในการใช MDCT ในการวินิจฉัย CAD ซึ่งสามารถทำได
ในการตรวจครั้งเดียว
- การตรวจหัวใจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (CMR) นวัตกรรมใหมของการตรวจวินิจฉัย
โรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจโดยไมใชรงั สีเอ็กซเรย ชวยใหแพทยสามารถตรวจหาความผิด
ปกติของหลอดเลือดหัวใจและกลามเนือ้ หัวใจ รวมถึงความผิดปกติในดานโครงสราง และ
ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
- CARTOSOUND เปนนวัตกรรมการรักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะแบบทันสมัยลาสุด
แสดงตำแหนงที่ไฟฟาหัวใจเตนเร็วผิดปกติไดแมนยำรวดเร็ว ทำใหแพทยสามารถจี้หัวใจ
ดวยคลืน่ ไฟฟาความถีส่ งู เทาคลืน่ วิทยุบริเวณทีม่ กี ารนำไฟฟาผิดจังหวะนัน้ ไดดกี วาการใช
x-ray ชวยในการจี้หัวใจ ทำใหการนำไฟฟาผิดปกติที่จุดนั้นถูกทำลาย
- การผาตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจขณะทีห่ วั ใจกำลังเตนโดยไมใชเครือ่ งปอดหัวใจ
เทียม ซึ่งเรียกวา Off-Pump CABG
- การรักษาหลอดเลือดแดงใหญโปงพองและฉีกขาดโดยการผาตัดและดามดวยขดลวด
โดยทีมศัลยแพทยทม่ี คี วามชำนาญ มีอปุ กรณและเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยดวยการดามดวยขดลวด
- ECMO เครือ่ งหัวใจและปอดเทียมชวยในการปม เลือดแทนหัวใจและแลกเปลีย่ นกาซ
แทนปอด นำเลือดดำออกจากรางกายเพือ่ ไปฟอกทีเ่ ครือ่ ง ECMO ใหเปนเลือดแดง สำหรับ
ผูป ว ยอาการหนักทีไ่ มสามารถรักษาดวยวิธปี กติ รวมถึงเพิม่ ความปลอดภัยระหวางเคลือ่ น
ยายผูปวยอาการหนักที่แตเดิมไมสามารถเคลื่อนยายได ดวยทีมแพทย พยาบาล และทีม
เคลื่อนยายผูปวยวิกฤตที่มีความชำนาญเฉพาะทางสูง
- เทคนิคการผาตัดสองกลองปอดแผลเดียว (Uniportal VATS) นอกจากจำนวนและ
ขนาดของแผลทีล่ ดลง ยังมีการพัฒนาเทคนิคการผาตัดสองกลองดวยระบบนำทางแมเหล็ก
ไฟฟา (Electromagnetic Navigation Bronchoscopy-ENB) โดยเปนการใชเทคโนโลยี
ระบบ GPS คนหาตำแหนงของกอนเนือ้ บริเวณปอดทีม่ ขี นาดเล็กกวา 1 เซนติเมตรไดอยาง
ถูกตองชัดเจน ทำใหแพทยเฉพาะทางที่มีความชำนาญสามารถทำการผาตัดสองกลองได
ตรงตามตำแหนงในระยะเวลาที่ไมนาน
- 24 Hour Intervention สำหรับผูป ว ยทีม่ อี าการเจ็บแนนหนาอกสงสัยกลามเนือ้ หัวใจ
ขาดเลือด หรือหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือ Heart Attack ใหบริการวินิจฉัย สวนหัวใจ
และการขยายหลอดเลือด รวมถึงการใสขดลวดโดยทีมแพทยผเู ชีย่ วชาญ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ทุกวัน
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- หองอภิบาลหัวใจเคลือ่ นที่ (Mobile CCU) การรักษาพยาบาลผูป ว ยกอนเคลือ่ นยาย
ดวย Mobile CCU ซึ่งเปนรถพยาบาลนำเขาจากเยอรมัน ภายในประกอบดวยอุปกรณ
ชวยชีวิตและรักษาโรคหัวใจครบครันเสมือนผูปวยอยูในหออภิบาลหัวใจในโรงพยาบาล
พรอมดวยอายุรแพทยหวั ใจและพยาบาล รวมเดินทางในการเคลือ่ นยายผูป ว ย เพือ่ ใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยที่มีอาการโรคหัวใจรุนแรงหรือเฉียบพลันกอนนำสงถึงโรงพยาบาล
การใหบริการรักษาโรคทางหัวใจและทรวงอก เฉพาะทางเชิงลึก
• ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพกอตั้งขึ้นเพื่อบริการรักษาผูปวยโรคหัวใจ
ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศและเพือ่ เผยแพรความรูใ หคนไทยรูจ กั การ
ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพหัวใจใหแข็งแรง บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล
หัวใจกรุงเทพประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผาตัด
รวมทัง้ ใหบริการบำบัดรักษาและฟน ฟูหวั ใจครบทุกสาขาทัง้ ผูใ หญและเด็ก ประกอบ
ดวยคลินิกตางๆ ดังนี้
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
- คลินิกรักษาหัวใจผานสายสวน การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก
- คลินิกโรคพันธุกรรมดานโรคหัวใจ
• ศูนยเฉพาะทางโรคหัวใจ ใหการบริการดานโรคหัวใจทีม่ คี วามซับซอน ดวยเทคโนโลยี
ขัน้ สูง และดวยบุคลากรหลากหลายดาน ทำใหไดผลการรักษาทีท่ ดั เทียมกับตางประเทศ
- คลินิกหัวใจเตนผิดจังหวะ
- คลินิกยาตานการแข็งตัวของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจออนกำลัง
• ศูนยศลั ยกรรมหัวใจและทรวงอก ใหบริการตรวจวินจิ ฉัยและรักษาเกีย่ วกับความผิด
ปกติของหลอดเลือดหัวใจและผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจทัง้ แบบหยุดหัวใจและ
แบบไมตอ งหยุดหัวใจ ความผิดปกติของลิน้ หัวใจทีจ่ ำเปนตองไดรบั การผาตัดซอมแซม
หรือเปลีย่ นลิน้ หัวใจ ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญเอออรตา สามารถใหการ
รักษาดวยการผาตัดทัง้ รูปแบบการผาตัดเปดและใหการรักษาดวยการใสหลอดเลือด
เทียมชนิดมีขดลวดถางขยาย รวมไปถึง การรักษาผูป ว ยวิกฤตโรคหัวใจและปอด ดวย
เครือ่ งหัวใจและปอดเทียม ชวยการทำงานของหัวใจและปอดระหวางเคลือ่ นยายผูป ว ย
(TRANSPORT Extra Corporal Membrane Oxygenator) หรือ TRANSPORT
ECMO ดวยความพรอมของทีมแพทย พยาบาล และทีมเคลื่อนยายผูปวยวิกฤต
• หองผาตัดหัวใจ
• หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทางศัลยกรรม
• หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทางอายุรกรรม
• หออภิบาลพักฟนผูปวยโรคหัวใจ
• หอผูปวยโรคหัวใจ
• หองตรวจสมรรถภาพหัวใจ เปนการตรวจสภาวะหัวใจโดยใชเครือ่ งมือและอุปกรณ
สัมผัสภายนอกรางกาย เพือ่ ชวยวินจิ ฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดใหไดผลการวินจิ ฉัย
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ลดความเครียด เพือ่ ทีผ่ ปู ว ยจะสามารถ
กลับไปใชชีวิตอยางปกติ
• หองปฏิบัติการสวนหัวใจและขยาย
หลอดเลือด
• หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา

ทีถ่ กู ตองแมนยำ และใชเปนแนวทาง
การรักษา การติดตาม การดำเนินของ
โรค การพยากรณโรค โดยใหบริการ
ดวยเครือ่ งมือและเทคโนโลยีทนั สมัย
• คลินิกฟนฟูและสงเสริมสมรรถภาพ
หัวใจ คือ เวชศาสตรฟนฟูทั้งดาน
รางกาย จิตใจและอารมณของผูป ว ย
ทีม่ ปี ญ หาโรคหัวใจ โปรแกรมการฟน ฟู
สมรรถภาพหัวใจประกอบดวยการ
ประเมินจากแพทยกอ นเริม่ โปรแกรม
การใหคำแนะนำในการดูแลหัวใจให
แข็งแรง การออกกำลังกาย และการ

3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ
เปนโรงพยาบาลขนาด 48 เตียง ตัง้ อยู
ทีซ่ อยศูนยวจิ ยั บริเวณเดียวกับโรงพยาบาล
กรุงเทพ นับเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางโรค
มะเร็งทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใตการบริหารงานของ
ภาคเอกชนเปนแหงแรกในประเทศ มีความ
พรอมทัง้ ดานเทคโนโลยีทางการแพทยชน้ั สูง
เพือ่ การวินจิ ฉัยและรักษา ตลอดจนบุคลากร
ทางการแพทยผเู ชีย่ วชาญในการตรวจรักษา
มะเร็งครบทุกสาขา ประกอบไปดวย
1. ศูนยเตานม
2. ศูนยโลหิตวิทยา
3. ศูนยอายุรกรรมมะเร็ง
4. ศูนยเคมีบำบัดผูปวยนอก
5. ศูนยรังสีวินิจฉัยมะเร็ง
6. ศูนยเพทซีที (PET/ CT)
7. ศูนยปลูกถายเซลลตนกำเนิด
จากเลือดและไขกระดูก
8. ศูนยศัลยกรรมมะเร็ง
9. ศูนยรังสีรักษา
10. ศูนยดูแลคุณภาพชีวิต
11. ศูนยปองกันและตรวจคนมะเร็ง
ระยะเริ่มแรก
12. คลินิกเวชศาสตรนิวเคลียร
13. คลินิกระงับปวด
14. คลินิกรังสีรวมรักษามะเร็ง
15. คลินิกมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
16. คลินิกมะเร็งนรีเวช
17. คลินิกมะเร็งศีรษะและลำคอ
18. คลินิกมะเร็งปอดและทรวงอก
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ความพรอมทางดานเทคโนโลยีทาง
การแพทยชั้นสูงเพื่อดูแลผูปวยมะเร็ง
• เครือ่ ง Cyclotron ผลิตสารเภสัชรังสี
เพือ่ ใชสำหรับเครือ่ ง PET/CT Scan ในการ
ตรวจวินจิ ฉัยโรคมะเร็ง โดยเริม่ ผลิตสารเภสัช
รังสี F-18 FDG ตัง้ แตปลายป 2548 สำหรับ
ใชในโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถและ
โรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีม่ เี ครือ่ ง PET/CT Scan
แตไมมเี ครือ่ ง Cyclotron เชน โรงพยาบาล
บำรุ ง ราษฎร โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ
และคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนตน ในป 2553 โรงพยาบาลมะเร็ง
กรุงเทพ วัฒโนสถ ไดผลิตสารเภสัชรังสี C-11
Acetate ขึน้ เปนครัง้ แรกของประเทศไทย
เพื่อใชในการชวยวินิจฉัยมะเร็งในอวัยวะ
ที่ F-18 FDG มีขอจำกัดในการตรวจ เชน

มะเร็งตับ และมะเร็งตอมลูกหมากและใน
ป 2555 ไดทำการคนควาวิจัยเพื่อผลิต
สารเภสัชรังสีตัวใหม ชื่อ C-11 PiB หรือ
Pittsburgh compound B เพื่อนำมาใช
ในการตรวจวินิจฉัยผูปวย Alzheimer’s
disease และในปถัดมาไดผลิตสารเภสัช
รังสี F-18 FDOPA เพือ่ ใชในการตรวจวินจิ ฉัย
โรคพารกินสัน และ Neuroendocrine
Tumor ลาสุด ป 2561 ไดผลิต Ga-68
PSMA สำหรับ ตรวจวินจิ ฉัยโรคมะเร็งตอม
ลูกหมาก
• เครือ่ ง PET/CT Flow Motion สำหรับ
การตรวจมะเร็ง เพื่อกำหนดระยะโรคและ
เปนมาตรวัดผลการรักษามะเร็งและคนหา
มะเร็งเมือ่ กลับมาเปนซ้ำ ซึง่ มีผมู ารับบริการ
ตรวจมากกวา 10,000 รายแลว นับเปน
series ทีม่ จี ำนวนผูม ารับบริการทีม่ ากแหง
หนึ่งของประเทศ
• เครื่องเรงอนุภาค (LINAC) ใหม รุน
Varian EDGE เปนเครือ่ งฉายรังสีทใ่ี ชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแมนยำและละเอียด
มากยิง่ ขึน้ ในการกำหนดขอบเขตการรักษา
สามารถใหขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูป
ทรงของกอนมะเร็ง และอาศัยระบบภาพ
เอกซเรยแบบ 3 มิตเิ ปนตัวชวยหลักในการ
จัดตำแหนงในการรักษา และใหปริมาณรังสี
ไดสงู ในบริเวณขนาดเล็กๆ ไดอยางแมนยำ
คลายกับการผาตัดหรือทีเ่ รียกวารังสีศลั ยกรรม
(Radiosurgery) มีเทคนิคทีส่ ามารถชวยติด
ตามการขยับตำแหนงของพยาธิสภาพขณะ
ฉายรังสีไดตามการหายใจของคนไข (Respiratory monitoring systems) ใชเวลา
ในการทำการรักษาดวยรังสีที่สั้นกวาเดิม
ดวยปริมาณรังสีทส่ี งู ขึน้ สามารถลดขอบเขต
ของอวัยวะปกติทจ่ี ะโดนรังสีลงไดมาก เพือ่
ลดโอกาสของผลขางเคียงระยะยาว สะดวก
และรวดเร็ว โดยสวนใหญจะใชเวลาในหอง
ฉายรังสีเพียง 15 นาทีตอครั้ง
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• เครือ่ งฉายรังสี Vital Beam เปนนวัตกรรมเครือ่ งฉายรังสีทใ่ี ชกระแสไฟฟาผลิตรังสี
เอกซพลังงานสูงเพื่อใหฉายรังสีแบบ เจาะจงไปที่ตำแหนงเซลลมะเร็ง ทำลายกอนมะเร็ง
ในขณะที่เนื้อเยื่อขางเคียงไดรับผลกระทบนอยที่สุด
• การลงทุนในเครื่องมือทางการแพทยอื่นๆ การสรางบรรยากาศภายในโรงพยาบาล
ใหเปนแบบ Healing atmosphere รวมทัง้ บุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางดานมะเร็ง
เพื่อใหเปนโรงพยาบาลที่มีความพรอมในทุกดาน ทั้งทีมแพทย พยาบาล และเจาหนาที่
เพื่อใหบริการผูปวยไดตลอด 24 ชั่วโมง และ 7 วันตอสัปดาห
บริการพิเศษเฉพาะบุคคล
• บริการดานลามแปลภาษากวา 26 ภาษาดวยทีมแพทย พยาบาล และลามทีม่ คี วามรู
ดานภาษาอังกฤษในระดับดีเยีย่ ม พรอมอำนวยความสะดวกแกผปู ว ยตางชาติตลอดเวลา
ที่เขารับการรักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การใหขอมูลการตรวจรักษา บริการทาง
การแพทย การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเคลือ่ นยายผูป ว ย การใหคำแนะนำดานคาใชจา ย
และการแจงขาวแกบุคคลที่ผูปวยตองการ
• การดูแลผูปวยเฉพาะบุคคลดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวยทีมแพทยเฉพาะ
ทางดานการดูแลผูป ว ยมะเร็ง มีการประชุมทีมรักษาผูป ว ยในรายทีม่ คี วามซับซอนและลง
ความเห็นในทีป่ ระชุม (Tumor board conference) และมีการประชุมทีมเพือ่ ความเขาใจ
และการตัดสินใจทุกสัปดาห (Family meeting)
• มีแนวทางการรักษาที่เปนเฉพาะบุคคลในผูปวยที่ทำการรักษามะเร็ง (Precision
surgery, Precision medicine และ Precision radiotherapy)
นอกจากนี้ บริษัทไดจดทะเบียนโรงพยาบาลวัฒโนสถ อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมีพน้ื ทีใ่ หบริการในบริเวณใกลเคียงกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ
4. โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
เปนโรงพยาบาลขนาด 172 เตียง ตั้งอยูที่ซอยศูนยวิจัย บริเวณเดียวกับโรงพยาบาล
กรุงเทพ ใหบริการดูแลรักษาโรคสมองและระบบประสาท โรคกระดูกและขอ โรคกระดูก
สันหลัง รวมทั้งการรักษาแบบบูรณาการองครวม หรือ “Integrated Care Services”
ประกอบดวยหองผาตัด จำนวน 5 หอง (รวม Hybrid Operating Room) หอง Intervention
Suite 1 หอง และหอผูป ว ยวิกฤต (ICU 6, ICU 7 และ ICU 8) รวมทัง้ หมดจำนวน 32 หอง
เพื่อกาวสูการเปน ‘Smart Hospital’ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและตอบโจทยโลกดิจิทัล
อยางแทจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชัน่ แนล (Bangkok International Hospital หรือ BIH)
ภายใตแนวคิด ‘ทุกการรักษาคือศิลปะ’ ผสานศิลปะเขากับวิทยาศาสตรทางการแพทยขน้ั สูง
โดยการชู ‘People’ หรือบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เปนตัวขับเคลื่อนองคกรใหแข็งแกรง
และยัง่ ยืน เนนความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง โดยยึด ‘ความพึงพอใจสูงสุดของ
ผูป ว ย’ เปนหัวใจสำคัญ ตอบโจทยการดูแลรักษาแบบองครวมโดยใหผปู ว ยเปนศูนยกลาง
พรอมดวยการออกแบบการบริการแบบเฉพาะราย ใหผรู บั บริการสามารถเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ
ใหกับตนเอง ในราคาที่สมเหตุสมผล
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การใหบริการมุง เนนการผสมผสานศิลปะเขากับเทคโลยีในการรักษา เปรียบเสมือนกับ
โรงพยาบาลทีผ่ สมผสานความเปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเขาไวดว ยกัน ผูป ว ยสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทยและบริการ Butler (ผูดูแลสวนตัว) จากหองพักและบริเวณตางๆ
ทัว่ ทัง้ โรงพยาบาลไดตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยังใชเทคโนโลยีขน้ั สูงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การรักษา และลดผลขางเคียงจากการรักษา อาทิ
• หุน ยนตเอกซเรยแขนกล ARTIS Pheno - เปนการผาตัดดวยระบบหุน ยนตคอมพิวเตอร
ทีใ่ หภาพ 3 มิตทิ ม่ี คี วามละเอียด คมชัดสูง เพือ่ ใหการผาตัดแผลเล็กสำหรับโรคกระดูกและ
ขอเปนไปอยางแมนยำ ถูกตอง และปองกันผลขางเคียงจากการรักษา
• หองผาตัดอัจฉริยะไฮบริด (Hybrid OR) - นวัตกรรมหองผาตัดทีผ่ สมผสาน Imaging
system เชน เครื่องซีทีสแกน (CT) และ เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) เขากับ
ระบบนำวิถี (Navigation system) และเครื่องมือผาตัดอื่นๆ ไวในหองผาตัดหองเดียว
• Biplane Interventional Suite - หองผาตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด ทีต่ ดิ ตัง้
Angiogram ชวยใหเห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือดแบบ 3 มิติ รวมถึงเครือ่ งมือ
ติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผาตัด
• เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา 3 เทสลา (3-Tesla MRI scan) - เปนเทคโนโลยี
กาวหนาของเครือ่ งสแกนสนามแมเหล็กไฟฟาทีม่ คี วามเขมของสนามแมเหล็กระดับ 3 เทสลา
สามารถใหภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ชวยเพิม่ การมองเห็นของอวัยวะตางๆ รวมถึงเนือ้ เยือ่ กระดูก
และโครงสรางภายในรางกายอยางละเอียด
• เครือ่ งหุน ยนตฝก เดิน (Robot-assisted gait training: RAGT) - เปนการทำกายภาพ
บำบัดโดยใชหนุ ยนต เนนการฝกเคลือ่ นไหวและควบคุมกลามเนือ้ สำหรับผูป ว ยโรคหลอด
เลือดสมองหรือระบบความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ เปนตน
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชัน่ แนลมีการจัดตัง้ ศูนยวนิ จิ ฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง
ดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปนี้
1. ศูนยสมองและระบบประสาท 1
6. รังสีวินิจฉัย - เอ็ม.อาร.ไอ.
2. ศูนยสมองและระบบประสาท 2
7. รังสีวินิจฉัย - ซีที
3. ศูนยกระดูกและขอ
8. รังสีวินิจฉัย - เอกซเรย
4. ศูนยขอสะโพกและขอเขา
9. ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
5. ศูนยกระดูกสันหลัง
10. ศูนยอายุรกรรมองครวม
ศูนยตา งๆ ใหบริการลูกคาไทยและตางประเทศ ทัง้ ผูป ว ยนอกและผูป ว ยใน พรอมลาม
ทีใ่ หบริการในภาษาหลักตางๆ อาทิ ภาษา อังกฤษ อาหรับ พมา เขมร บังคลาเทศ เยอรมัน
ฝรัง่ เศส และญีป่ นุ เปนตน รวมทัง้ การอำนวยความสะดวกอืน่ ๆ แกผปู ว ยตางประเทศ อาทิ
การติดตอกับบริษทั ประกันภัยในตางประเทศ การใหบริการตอวีซา การจองตัว๋ เครือ่ งบิน
การจองโรงแรม การแลกเงินตราตางประเทศ เปนตน
นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2562 จนถึงปจจุบัน ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ
เปดใหบริการผูป ว ยชาวตางชาติกวา 160 ประเทศทัว่ โลก และไดรบั การยกยองวาสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูป ว ยไดอยางดีเยีย่ ม โดยเฉพาะการดูแลผูป ว ยดวย personal
butler ที่ชวยใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ฟนตัวเร็วขึ้น
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5. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชน่ั นัล แคร
(Chiva Transitional Care Hospital)
ใหบริการทางการแพทยเพือ่ ดูแลสุขภาพ
ระยะฟน ฟูสำหรับผูป ว ยหลังผาตัดและตอง
การทำกายภาพบำบัด เชน ผาตัดเปลีย่ นขอ
เขา ผาตัดกระดูกสะโพก และผูปวยที่เปน
โรคทางระบบประสาท เชน โรคหลอดเลือด
สมอง อัมพาต อัมพฤกษ หรือ อาการบาด
เจ็บทางศีรษะ (Traumatic brain injury)
หรือผูป ว ยทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุรนุ แรง มีอาการ
บาดเจ็บหลายระบบของรางกาย หรือกลุม
ผูปวยสูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยจะชวย
ลดภาวะแทรกซอนจากความเจ็บปวด ฟน ฟู
สุขภาพรางกายและจิตใจแบบองครวม เพือ่
เตรียมความพรอมกอนกลับบาน ทำใหผปู ว ย
สามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติเร็วขึ้น
ทั้งนี้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถรับการ
ดูแลรักษาไดอยางรวดเร็ว และประสานงาน
สงตอไดทันทวงที
การบริการทีส่ ำคัญ คือ การดูแลแบบ
องครวม โดยอายุรแพทย และอายุรแพทย
ผูส งู อายุ แพทยเวชศาสตรฟน ฟู นักกายภาพ
บำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด
เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ
จะรวมกันวางแผนการดูแลอยางตอเนื่อง
เอาใจใสผปู ว ยเสมือนคนในครอบครัว และมี
การประชุมเพือ่ ติดตามการรักษาอยางใกลชดิ
รวมกับการใชเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และจัด
กิจกรรมสรางสรรคใหผปู ว ยรูส กึ ผอนคลาย
และฝกทักษะในดานความคิดและรางกาย
เพื่อใหกลับไปใชชีวิตประจำวัน สามารถ
ชวยเหลือตัวเอง และมีสว นรวมในสังคมได
ดีขน้ึ หองพักมีความเปนสวนตัว กวางขวาง
สะอาด และปลอดภัย มีอปุ กรณอำนวยความ
สะดวกตางๆ ครบครันเหมาะสำหรับผูป ว ย
ที่มีขอจำกัดในการเคลื่อนไหว พรอมทั้ง
สวิตซอัจฉริยะสำหรับขอความชวยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน ออกแบบสถานที่โดยทีมงาน

สถาปนิกมืออาชีพ เพือ่ รองรับการพักอาศัย
ของผูสูงอายุและผูปวยระยะฟนฟู
6. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
เปนโรงพยาบาลขนาด 58 เตียง ดำเนิน
งานภายใตบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด
(มหาชน) โดยไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตัง้ อยู
บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร บริเวณริมถนน
เพชรเกษม ตำบลหั ว หิ น อำเภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ประกอบดวยอาคาร
โรงพยาบาล 5 ชั้น พรอมลานจอดเฮลิคอปเตอรบนชั้นดาดฟา และลานจอดรถ
255 คัน บริเวณภายนอกอาคาร โดยเริ่ม
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เปดใหบริการตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2553
และไดเปดใหบริการทัง้ ผูป ว ยในและผูป ว ย
นอกอยางเปนทางการเมือ่ วันที่ 6 เมษายน
2554
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดตั้งขึ้น
โดยมีเปาหมายเพื่อใหบริการการรักษา
พยาบาลครบวงจร ตั้งแตการตรวจรักษา
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
การฟน ฟูสภาพตามเกณฑมาตรฐานทางการ
แพทย โดยมี แพทยเฉพาะทางครบทุกสาขา
หลัก ทัง้ ดานเวชศาสตรฉกุ เฉิน สูตนิ รีเวชกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและขอ
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท กุมาร
เวชกรรม อายุรกรรมทัว่ ไป อายุรกรรมทาง
ไขขอและรูมาติซั่ม อายุรกรรมทางสมอง
อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรม
หัวใจ และทันตแพทย

• หองสองกลองระบบทางเดินทางอาหาร
จำนวน 1 หอง
• แผนกหองคลอด (OB) ประกอบดวย
หองคลอด จำนวน 2 หอง
• แผนก ICU ประกอบดวย
หองผูปวยหนัก จำนวน 14 หอง
• แผนกไตเทียม ประกอบดวย
หองฟอกเลือด จำนวน 4 หอง
• แผนกทันตกรรม ประกอบดวย
หองทำฟน จำนวน 3 หอง
• แผนกทารกแรกเกิด (NSY)
• แผนกกายภาพบำบัด
• แผนกหองปฏิบัติการ (Laboratories)
• หองประชุม และหองพักแพทย
• สำนักผูอำนวยการ
• หองพักผูปวยใน จำนวน 50 เตียง
ชั้นดาดฟา สำหรับเปนลานจอดเฮลิคอปเตอร เพือ่ ใหบริการในการขนสงผูป ว ย
ทางอากาศ

รายละเอียดการใหบริการ จำแนกตาม
พื้นที่การใหบริการ
• แผนกเวชระเบียนและตอนรับ
• ศูนยหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
พรอมหองสวนหัวใจ จำนวน 1 หอง
• ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
• แผนกตรวจสุขภาพ
• คลินิกกระดูกและขอ
• คลินิกกุมารเวช
• คลินิกสูตินรีเวช
• คลินิกผิวหนังและความงาม
• แผนกผูป ว ยนอก ประกอบดวย
หองตรวจผูปวยนอก จำนวน 24 หอง
• แผนก X-ray ประกอบดวย MRI, CT Scan,
Ultrasound 4D-3D, Mammogram
และ General X-ray
• แผนกเภสัชกรรม
• แผนกหองผาตัด ประกอบดวย
หองผาตัด จำนวน 2 หอง

7. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน
โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมขิ นาด 50 เตียง
ตัง้ อยูบ นถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ เปน
โรงพยาบาลทีบ่ ริหารงานโดยกลุม โรงพยาบาล
สมิติเวช มีพันธกิจสำคัญในการมอบการ
บริการดานการแพทยทม่ี คี ณ
ุ ภาพแกสงั คม
ไทย ทั้งใหคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรค ประกอบดวยทีมแพทย พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทยซง่ึ เชีย่ วชาญใน
วิชาชีพ โดยเฉพาะการดูแลโรคของสุขภาพ
ผูส งู อายุ พรอมดวยเครือ่ งมือและเทคโนโลยี
ดานการแพทยชน้ั สูง รวมทัง้ ความเปนเลิศ
ทางการแพทย อันสือ่ ถึงคุณคาทีเ่ ดนชัดและ
เปนหนึ่งเดียวกับแบรนด “โรงพยาบาล
สมิติเวช” ศูนยที่ใหบริการ แบงเปน
- แผนกสงเสริมสุขภาพ ใหบริการตรวจ
สุขภาพอยางครบถวนและครอบคลุม พรอม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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- แผนกผาตัดขอเทียมสมิติเวช ไชนาทาวน ใหการรักษาแกผูปวยที่มีปญหากระดูก
และขอ หรือปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบกลามเนื้อและโครงกระดูกแบบครบวงจร
- แผนกอายุรกรรม ใหบริการตรวจวินจิ ฉัย จัดการและรักษาปญหาทางสุขภาพ ซึง่ ไม
ตองผาตัด ไมวาจะเปนโรคหวัดทั่วไป ไปจนถึงปญหาดานการหายใจหรือชองทอง
- แผนกหู คอ จมูก ใหคำแนะนำปรึกษาและรักษาปญหาสุขภาพดานหู คอ จมูก
- แผนกหัวใจและความดันโลหิต ศูนยสำหรับผูปวยซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับหัวใจ และ
ระบบการไหลเวียนโลหิต
- แผนกเวชศาสตรฟนฟู บริการดานการแพทยสำหรับฟนฟูหลังผาตัดหรือปองกัน
อาการที่จะรุนแรงมากขึ้นจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- แผนกเวชศาสตรชะลอวัย ใหบริการเต็มรูปแบบ เพื่อสุขภาพอันยืนยาวและความ
เปนอยูที่ดีของผูปวย ทั้งทางกายภาพและจิตใจ
- แผนกกุมารเวช ใหบริการดานสุขภาพแกผูปวยเด็ก อาทิ การบาดเจ็บเล็กนอย ไป
จนถึงปญหาสุขภาพที่ซับซอน
- แผนกทางเดินอาหารและตับ ใหบริการดานสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบทางเดินทาง
อาหารและตับ
- แผนกรังสี ใหบริการตรวจเอ็กซเรย (X-ray) ทำการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร
(CT-Scan) อัลตราซาวน (Ultrasound) เครือ่ งมือสรางภาพดวยสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI)
และเทคโนโลยีการสรางภาพทางการแพทยที่ทันสมัยอื่นๆ
- แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ บริการชวยเหลือฉุกเฉิน ไมวาจะเปนอุบัติเหตุรถยนต
หัวใจวายหรือ กรณีเรงดวนอื่นๆ โดยทีมแพทยและเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งพรอมรับมือ
และใหความชวยเหลืออยางทันทวงที ตลอด 24 ชั่วโมง
- แผนกจักษุสมิติเวช ใหการตรวจรักษาและผาตัดโรคอันเกี่ยวกับดวงตา
- แผนกศัลยกรรมความงาม ใหบริการดานการผาตัดตกแตง เสริมความงาม
- แผนกสุขภาพผิวพรรณ ใหบริการดานการผิวหนังและความงามดานผิวพรรณ
- แผนกสุขภาพเสนผม ใหบริการดานการรักษาและการปลูกเสนผม
- แผนกเลสิค ใหการบริการเกี่ยวกับการแกไขสายตาสั้นและเอียง
ความรวมมือทางการแพทย
1. Oregon Health & Science University (OHSU)
บริษัทไดรวมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ตั้งแต พ.ศ.
2557 จนถึงปจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยใหเปน
มาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนายกระดับองคความรูด ว ยการอบรม
บุคลากร ขยายชองทางการรักษาพยาบาลและการวิจยั โดยการทำงานรวมกันอยางใกลชดิ
มุงสูความเปนเลิศ (center of excellence) ในทุกๆ ดาน เชน
งานอาชีวอนามัย (Occupational Health) เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล ไดเปนผูน ำรองในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมาใชเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ขององคกรในการดูแลพนักงานใหมสี ขุ ภาพทีด่ แี ละลดความเสีย่ งการเกิดโรคจากการทำงาน
และการใชชีวิตในการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม ดวยการนำเสนอวิธีการดูแลสุขภาพที่
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เรียกวา Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ซึง่ BDMS พัฒนารวมกับ
OHSU ใหกบั ลูกคาองคกร และพนักงานใหตระหนักรูค วามเสีย่ งทัง้ สุขภาพทางกาย และ
สุขภาพทางใจของตนเอง และทำใหองคกรเห็นภาพรวมสุขภาวะพนักงาน จากการรายงาน
การบริหารสุขภาวะพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Health Productivity
Management (HPM) Report ซึง่ ผลทีไ่ ดจะนำไปสูก ารออกแบบการดูแลสุขภาพพนักงาน
อยางเหมาะสม ชวยบริหารคาใชจา ยในการดูแลสุขภาพพนักงาน และเพิม่ ประสิทธิผลใน
การทำงานใหกบั องคกร รวมถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมการมีสขุ ภาพทีด่ ใี หกบั องคกรได
อยางยัง่ ยืน นอกจากนัน้ ยังมีแพทยเวชศาสตรฟน ฟู และบุคลากรดานกายภาพบำบัดทีผ่ า น
การอบรมและไดเปน Matheson’s Certiﬁed Functional Capacity Evaluator และ
Matheson’s Certiﬁed Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เปน
กลุม แรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถประเมินผูป ว ยทีส่ ง มาจากลูกคาองคกร
และพิจารณาใหกลับไปทำงานอยางเหมาะสมภายหลังจากมีอาการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากการ
ปฎิบัติงาน หรือมีปญหาทางดานการยศาสตร (ergonomic) ที่เกี่ยวของกับการทำงาน
งานเวชศาสตรฟน ฟู จากการทีแ่ พทยเวชศาสตรฟน ฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรม
บำบัด ไปเรียนรูส ถานการณจริงที่ OHSU ทีมทีร่ บั ผิดชอบไดนำความรูก ลับมาพัฒนาการ
รักษาผูป ว ยอยางตอเนือ่ ง ในหลายๆ โรงพยาบาลหลักในเครือ BDMS โดยมีการใหบริการ
ใหม ไดแก โปรแกรมเพิม่ ประสิทธิภาพการฟน ฟูผปู ว ย เชน Cognitive Communication
Therapy ในการรักษาในผูป ว ยทีม่ คี วามบกพรองในการรับรูเ ขาใจเพือ่ สือ่ สารกับญาติและ
บุคคลใกลชดิ Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) แล modiﬁed
barium swallowing study เปนการประเมินภาวะกลืนลำบากของผูป ว ยทางระบบสมอง
และระบบประสาท ผูป ว ยสูงอายุ โดยแพทยเวชศาสตรฟน ฟู และนักกิจกรรมบำบัด มีการ
ใชโปรแกรม LSVT BIG ซึ่งเปนเทคนิควิธีการในการฟนฟูคนไขที่มีภาวะความเสื่อมของ
ระบบประสาท (Neurodegenerative Disease) โดยเฉพาะกลุมคนไข Parkinson’s
disease มีการใชโปรแกรม Quality of service and treatment เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
ของการรักษาฟน ฟู และยังมีการทำ Daily Management system (Huddle) เปนรูปแบบ
การบริหารจัดการงานขององคกรในแตละวัน เพือ่ ปรับแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางทันทวงที
รวมไปถึงการจัดการประชุมสือ่ สารภายในทีมเพือ่ ใหเกิดการพัฒนางานรวมกันใหมปี ระสิทธิผล
สูงสุดโดยนำ International Outcome Measurement Tools ตางๆ คือการวัดประเมิน
ผลของการฟน ฟูผปู ว ย เปนระยะๆ เพือ่ ปรับโปรแกรมการฟน ฟูใหงา ยขึน้ หรือยากขึน้ ตาม
ภาวะของผูปวยแตละคน เชน ผูปวยภาวะวิกฤต ผูปวยหลังผาตัดตางๆ เปนตน
งานอบรมดวยการจำลองสถานการณ (Clinical Simulation) มีวตั ถุประสงคหลัก
เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝกอบรมทักษะทางคลินิกใหกับกลุมโรงพยาบาลหลักที่ไดรับ
มอบหมายใหพฒ
ั นาสูก ารเปน Center of Excellence ทุกแหง โดยมุง เพิม่ ศักยภาพของ
ทีมบุคลากรทางการแพทยทง้ั ดานการดูแลรักษาใหทนั ยุคสมัย การทำงานรวมกันเปนทีม
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารระหวางสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย
ในป 2561 ศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกบีดีเอ็มเอส (BDMS TRAINING CENTER
FOR CLINICAL SKILLS) หรือที่รูจักกันในนามของ BDMS SIMULATION CENTER ได
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ผานการรับรองมาตรฐานสากลเบือ้ งตน (Provisional Accreditation) จาก Society for
Simulation in Healthcare (SSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนองคกรตรวจรับรอง
มาตรฐาน Healthcare Simulation ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก
นอกจากนี้ BDMS SIMULATION CENTER ยังคงไดรับความเชื่อมั่นจากสมาคมและ
ราชวิทยาลัยทางการแพทยทั้งภายในและตางประเทศ อาทิ สมาคมแพทยโรคหัวใจแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย American
College of Surgeons ใหดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงที่สำคัญ
ทางการแพทยหลายหลักสูตร ไดแก Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Pediatric
Advanced Life Support (PALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS) และ
Civil Aeromedical Transportation (CAMT)
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม เมือ่ ป 2562 BDMS SIMULATION CENTER ไดรบั
เกียรติเปนทีป่ รึกษาในการสนับสนุนขอมูลเพือ่ ให Simulation Center คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสมัครเขารับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก SSH อีกทัง้ ยังเปน
ทีศ่ กึ ษาดูงานเรือ่ งระบบการจัดการเรียนการสอนสมัยใหมจากอีกหลากหลายสถาบันการ
แพทยและการพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย
สืบเนือ่ งจากสถานการณเฝาระวังการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตัง้ แตตน ป 2563
เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเวนระยะหางทางสังคม แตยงั คงไวซง่ึ ประสิทธิ
ภาพของความเปนเลิศดานการเรียนการสอน BDMS SIMULATION CENTER จึงไดพฒ
ั นา
ระบบ Tele-simulation Network System ใหกบั โรงพยาบาลทีอ่ ยูใ นเครือ BDMS ทำให
บุคลากรทางแพทยสามารถฝกทักษะทางคลินิกดวยสถานการณจำลองเสมือนจริงระบบ
ทางไกล โดยไมจำเปนตองเดินทางออกนอกพื้นที่ของตนเอง ปจจุบันโรงพยาบาลกลุม
Center of Excellence สามารถดำเนินการเรียนการสอนผานระบบ Tele-simulation
Network System เปนที่เรียบรอยแลว
ในเดือนธันวาคม 2564 ทีผ่ า นมา BDMS SIMULATION CENTER ไดรบั การเยีย่ มสำรวจ
อยางเปนทางการจาก SSH และไดรับคำชื่นชมทั้งดานการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่เปนระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
และคุม คา รวมถึงการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนผานระบบ BDMS Tele-Simulation
Network System ในชวงสถานการณโควิด-19 จากความประทับใจเหลานีท้ ำให BDMS
SIMULATION CENTER เปนศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยการจำลองสถานการณ
ทางการแพทยเสมือนจริงแหงแรกในประเทศไทยที่ผานรับการรับรองมาตรฐานแบบเต็ม
รูปแบบ (Full Accreditation) ในหมวด Teaching/Education เปนการยืนยันคุณภาพ
ระบบการจัดการเรียนการสอนทีส่ ง เสริมประสิทธิภาพการดูแลผูป ว ยดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ทีม่ คี วามชำนาญเฉพาะทาง เพิม่ ผลลัพธทางการรักษาในเชิงบวกโดยคงยึดความปลอดภัย
ของผูปวยเปนสำคัญที่สุด
จากการที่ BDMS SIMULATION CENTER ไดรบั การการันตีคณ
ุ ภาพครัง้ นี้ นอกจากจะ
เปนการยืนยันคุณภาพทีเ่ ปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติแลว ยังเปนการรับรองมาตรฐาน
เดียวกันกับโรงเรียนแพทยชน้ั นำในตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัย
จอนสฮอปกินส มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัยดุก เปนตน
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งาน Preventive Cardiology ทีม
แพทยของ BDMS และ OHSU ไดรว มกันจัด
ทำหนังสือ The Handbook of Preventive
Cardiology 2020 โดยแลกเปลีย่ นความรู
และประสบการณในการประเมินความเสีย่ ง
และการรักษา ซึง่ มีความแตกตางกันระหวาง
โลกตะวันตกและในประเทศไทย เพือ่ สรางองค
ความรูท ค่ี รอบคลุมมากขึน้ ในดานเวชศาตร
ปองกันเชิงรุกโรคหัวใจและหลอดเลือด ให
กับทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกำหนด
อาหาร นักเทคนิคการแพทย และผูสนใจ
ทั่วไปทั้งในประเทศไทย ยุโรปและสหรัฐ
อเมริกา ทั้งใน electronic book และใน
รูปเลม ซึง่ ตนฉบับหนังสือดัง้ เดิมภาคภาษา
อังกฤษนีต้ อ มาไดรบั การแปลเปนภาษาไทย
โดยบุคลากรของบริษัท และวิทยากรจาก
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลและ
กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ใหงา ยตอการเขา
ถึงเนือ้ หาทีซ่ บั ซอน และในปนย้ี งั ไดรบั การ
พิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ service
plan ของกระทรวงสาธารณสุข ใหจดั พิมพ
เพิ่มเติม เพื่อแจกจายใหกับบุคลลากรใน
ศูนยโรคหัวใจ และโรงพยาบาลในเครือขาย
ของกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ประเทศอีกดวย
งานทันตกรรม ภายหลังการอบรมดู
งานดาน Digital Dentistry ที่ OHSU นำมา
สูก ารจัดตัง้ BDMS Wellness Center (BWC)
Dental Lab ซึง่ เปน Lab ทันตกรรมทีค่ รบ
วงจรในดาน Digital ซึ่งเรียกไดวาเปน In
house Dental Laboratory ทีส่ มบูรณแบบ
ที่สุด สามารถรองรับงานครอบฟนชนิดที่
ไมมโี ลหะเปนสวนประกอบ และเปนแหงแรก
แหงเดียวในประเทศไทยทีม่ ที นั ตแพทยทกุ
สาขาดูแลทุกขัน้ ตอนการรักษา โดยเริม่ จาก
การวางแผนการรักษา ใหการรักษา และ
ผลิตชิ้นงาน ตลอดจนถึงการครอบฟนให
กับคนไขจึงมั่นใจไดวางานทุกชิ้นจะตองได

คุณภาพและมีความสวยงามจนเปนทีน่ า พึง
พอใจ จนทำให Dental Wellness Clinic
ไดรบั รางวัล Dental Medical Center of
the year in Asia-Paciﬁc จาก GlobalHealth
Asia-Paciﬁc Awards 2020 และ 2021
ติดตอกัน 2 ปซอน
งานพยาบาลศาสตร (Nursing) ภายหลัง
การอบรมดูงานดานการพยาบาลที่ OHSU
ทีม BDMS Nursing Management จาก
กลุมโรงพยาบาลหลักที่ไดรับมอบหมายให
พัฒนาสูการเปน Center of Excellence
ทุกแหง ไดนำความรูกลับมาประยุกตใชใน
การดูแลผูปวย อาทิเชน การจัดการดูแล
ผูป ว ยรายกรณี (Case management) เพือ่
ใหการดูแลผูป ว ยครอบคลุมทัง้ ดานรางกาย
จิตใจ และสังคม มีการทำ Daily Management System (หรือ Huddle) ในทุกระดับ
เพือ่ บริหารจัดการปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในแตละวัน
อยางทันทวงที รวมไปถึงการจัดการประชุม
สื่อสารทั้งภายในทีมและระหวางสหสาขา
วิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ในกลุม
โรคหลักๆ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย การทำ Multidisciplinary Team Round, Case Management ตลอดจนการจัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอื่นๆ ที่ไดเรียนรู
มาจากตางประเทศอยางตอเนื่องและเปน
มาตรฐานเดียวกันนี้ มุง หวังใหการดูแลผูป ว ย
ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีความเปน
เลิศทางดานการพยาบาลในระดับสากล ใน
ชวงการระบาดของ Covid-19 ทีผ่ า นมาเปน
เวลานาน ทีมพยาบาลบริหารและทีมดูแล
หอผูป ว ยวิกฤติไดนำความรูจ าก OHSU มาปรับ
infrastructure เครือ่ งมือ และ protocol
ตางๆ ทีใ่ ชในการดูแลผูป ว ย Covid-19 ทัง้
ในหอผูปวยวิกฤติและโรงพยาบาลสนาม
เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยสูงสุด
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งานดานอุบัติเหตุ สถาบันแหงความเปนเลิศของบริษัท ไดรวมมือกับ OHSU ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ในการเปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
ตางๆ ในการจัดตัง้ ศูนยอบุ ตั เิ หตุดแู ลเฉพาะผูป ว ยเด็ก ทีโ่ รงพยาบาลสมิตเิ วชเด็ก ศรีนครินทร
ซึง่ OHSU มีผเู ชีย่ วชาญสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป ว ยอุบตั เิ หตุเด็กโดยเฉพาะ ตลอดจน
ขั้นตอนการดูแลรักษาระบบการสงตอผูปวยเด็ก ระหวางโรงพยาบาลรวมถึงอุปกรณใน
การดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
2. Sano Hospital
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดรวมมืออยางตอเนื่องกับ Sano
Hospital ประเทศญีป่ นุ เพือ่ รวมมือในดานการศึกษาวิจยั และพัฒนาโครงการทีเ่ กีย่ วของ
กับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีความรวมมือดานนวัตกรรมการสองกลองระบบทางเดิน
อาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อยกระดับทางการแพทยอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
จัดตั้งระบบสงตอผูปวยระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค
3. Kameda Medical Center, Japan
สถาบันดานการผาตัดตอมน้ำเหลืองทีเ่ ปนทีย่ อมรับในประเทศญีป่ นุ และตางประเทศ
ในการทำ bypass ตอมทอน้ำเหลืองเล็กๆ เพือ่ บรรเทาอาการบวมของแขนภายหลังการ
ผาตัด ในป 2563 จนถึงปจจุบัน Kameda Medical Center มี MOU กับโรงพยาบาล
วัฒโนสถ เพือ่ รวมมือกันในโปรแกรมการผาตัดผูป ว ยมะเร็งเตานม และกลุม ผูป ว ยทีม่ ภี าวะ
ตอมน้ำ เหลืองใตรกั แรตนั (Breast cancer surgery and Lymphedema Training and
Academic Programs) และรวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย แลกเปลีย่ นประสบการณ
และงานวิจัยทางคลินิคเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของการดูแลผูปวยมะเร็ง
4. Nagoya University
บริษัทมีความรวมมือตอเนื่องกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุน ในประเด็น
สำคัญ 2 เรื่องคือ
1. ความรวมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทยระหวาง
2 สถาบัน ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย
2. การแนะนำและสงตอผูป ว ยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีทผ่ี ปู ว ย
จะมีการเดินทางมาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน หรือเดินทางไป Nagoya
และสถานที่ใกลเคียง
5. ความรวมมือกับศัลยแพทยดานสมองระดับแถวหนาของโลก
บริษัทมีความรวมมือกับนายแพทยคีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรม
ระบบประสาท Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและรักษาโรคทาง
สมองและระบบประสาท ทำใหบริษทั กาวสูก ารเปนสถาบันการรักษาดานสมอง และระบบ
ประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร) ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
6. ความรวมมือกับบริษัท Straumann
ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรวมมือกับ Straumann Holding AG ผูนำ
ตลาดรากฟนเทียมอันดับหนึง่ ของโลก เพือ่ พัฒนาศักยภาพทันตแพทย โดยการจัดฝกอบรม
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เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในงาน ดานการรักษารากฟนเทียม ทำใหงานรักษามีความสวยงาม
และรองรับการใชงานดานการบดเคีย้ วไดดใี นระยะยาว ทัง้ ยังชวยในการดูแลปญหาสุขภาพ
ในชองปาก อนึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญไดรับการแตงตั้งเปน Straumann
Partner ในประเทศไทยตัง้ แตป 2558 ซึง่ ถือวาเปนโรงพยาบาลแหงแรกทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
หลังจากนั้น ในป 2561ไดรับการแตงตั้งเปน Straumann Group Valued Partner ซึ่ง
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑของ Straumann Group (Thailand) หลังจากนั้น ในป 2561
ไดรบั การแตงตัง้ เปน Straumann Group Valued Partner ซึง่ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ
ของ Straumann Group (Thailand)
7. Doernbecher Children’s Hospital
บริษทั สมิตเิ วช จำกัด (มหาชน) ในเครือ BDMS ไดลงนามสัญญาเปนพันธมิตรรวมกับ
“Doernbecher Children’s Hospital” รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับ
รางวัลชนะเลิศในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประจำป 2557 จาก
University Health System Consortium of Hospitals for Pediatric Quality และ
ไดเปดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิตเิ วช” ทัง้ แคมปส สุขมุ วิทและศรีนครินทรเขาดวยกันและ
พัฒนาใหเปน Excellent Center ในดานตางๆ เชน ในดานการผาตัดสองกลองในเด็ก
และทารกแรกเกิด (Neonatal and Pediatric Laparoscopic Surgery), การดูแลและ
ฟน ฟูกายภาพ (Pediatric Rehabilitation) ในเด็กทีม่ กี ลุม โรคซับซอน, การดูแลเด็กรวม
ถึงทารกในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Pediatric and Neonatal Emergency and
Critical Care Management) รวมถึงอุบตั เิ หตุในเด็ก (Pediatric Trauma) ซึง่ ประเทศไทย
ประสบกับภาวะขาดแคลนทีมชำนาญการเปนอยางมากในขณะนี้ โดยโรงพยาบาลเด็ก
สมิตเิ วชจะเปนหนึง่ ในองคกรสำคัญทีส่ นับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทีจ่ ะ
กาวสูก ารเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Asian Medical hub) อยางยัง่ ยืน ตอไป
8. สถาบันออโธปดิกสรัฐมิสซูรี่ (Missouri Orthopaedic Institute)
BDMS และสถาบันออรโธปดิกส รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมลงนามความ
รวมมือทางวิชาการตอเนื่องอีกเปนระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2564 ในการแลก
เปลีย่ นความรูแ ละทักษะทางการแพทยดา นออรโธปดกิ ส ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ
เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย เพื่อมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมงานดานการศึกษาและวิจยั ดานออรโธปดกิ สและความรวมมือทางการแพทยอน่ื ๆ
ซึง่ จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาดานกระดูกและขอในโรงพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี
ภาควิชาออรโธปดกิ สและศัลยศาสตรอบุ ตั เิ หตุ โรงเรียนแพทยฮนั โนเวอร (Hannover
Medical School) ลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
ทางการแพทยดา นออรโธปดกิ สและศัลยศาสตรอบุ ตั เิ หตุ กับ BDMS ตออีกเปนระยะเวลา
5 ป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2564 ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนา
ทางการแพทย รวมทัง้ การสงบุคลากรทัง้ แพทยและพยาบาลเขารับการฝกอบรมทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว ณ โรงเรียนแพทยฮนั โนเวอร ประเทศเยอรมนี เพือ่ มุง พัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออโธปดิกสและศัลยศาสตร
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อุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานนี้ในโรงพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. โรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน
โรงพยาบาลเด็กสมิตเิ วช และโรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท ในเครือ BDMS รวมลงนาม
สัญญาเปนพันธมิตรกับโรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน นำความเชี่ยวชาญการดูแล
รักษาดานกุมารเวชศาสตร และดานศัลยกรรมกระดูกและขอ รวมกันพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย แลกเปลีย่ นประสบการณเพือ่ ตอยอดศักยภาพความสามารถของสมิตเิ วช ซึง่ ได
เปดโรงพยาบาลญี่ปุนสมิติเวช (Japanese Hospital by Samitivej) เมื่อกลางป 2562
เพื่อการดูแลผูปวยญี่ปุนในประเทศไทย และที่สงตอจากประเทศใกลเคียง
11. บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง
ประเทศไทย
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 แลกเปลีย่ น
องคความรูแ ละกรณีศกึ ษาทีน่ า สนใจ เพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญในการวินจิ ฉัย โรคไต และนำ
ไปสูก ารกำหนดแนวทางการรักษาทีเ่ หมาะสม โดยกำหนดใหมกี ารประชุมวิชาการโรคไต
ปละ 3 ครั้ง
12. Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันโรคภูมแิ พสมิตเิ วช (Samitivej Allergy Institute SAI) ตอกย้ำความเปนผูน ำ
ในการรักษาโรคภูมิแพระดับสากล ดวยความรวมมือระหวางสถาบันโรคภูมิแพสมิติเวช
(SAI) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ Icahn School of Medicine at Mount
Sinai (ISMMS)ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนสถาบันทางการแพทยดา นภูมแิ พทไ่ี ดรบั การ
ยอมรับระดับโลกในความรวมมือทางการแพทย การศึกษา วิจยั และการพัฒนานวัตกรรม
การรักษาโรคภูมิแพ
13. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดทำการวิจยั รวมกับคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล เกีย่ วกับ
“การพัฒนาเซลลมะเร็งเพาะเลีย้ งตัวแทนผูป ว ย” เพือ่ ศึกษาระดับการตอบสนองตอยาตาน
มะเร็ง และกำหนดยาตานมะเร็งทีเ่ ฉพาะเจาะจงทีจ่ ะใชในผูป ว ย (Cancer avatar model
for drug testing) โดยโครงการวิจยั จะใชระยะเวลา 3 ป ประโยชนทค่ี าดวาจะไดรบั คือ
แนวทางการรักษามะเร็งรูปแบบใหม และสามารถนำไปพัฒนาการรักษาและพยากรณการ
ตอบสนองตอการรักษาในผูปวยโรคมะเร็งได
14. มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษทั ไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในเดือนธันวาคม
2563 โดยมีกรอบความรวมมือหลักๆ ในดานการพัฒนาบุคลากร การใหบริการสงเสริม
ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชน มีการสงเสริมงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและกิจกรรมอืน่ ๆ ตามทีท่ ง้ั สองสถาบัน
เห็นสมควรรวมกัน
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15. บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย)
ในป 2564 โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิทไดรว มมือกับบริษทั โอลิมปส (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยี Artiﬁcial Intelligence (AI)
มาชวยสนับสนุนการสองกลองลำไสใหญ (Colonoscopy) เพือ่ คนหาและวินจิ ฉัยติง่ เนือ้ ทีเ่ ปนตนกำเนิดของมะเร็งลำไสใหญ (Adenoma)
ไดมากขึ้นกวาเทคนิคเดิม 1.4 เทา
ดานคุณภาพการใหบริการ
ณ สิน้ ป 2564 บริษทั เปนกลุม โรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ดรบั การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในหลายระดับ อาทิ การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลระดับประเทศ Hospital Accreditation Thailand-HA จำนวน 30 โรงพยาบาล และไดรบั การรับรองคุณภาพระดับสากล
Joint Commission International-JCI จำนวน 11 โรงพยาบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ยังไดรบั ประกาศนียบัตร
รับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA)
โรงพยาบาล

Joint Commission
International-JCI

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 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
15 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
16 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
17 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
18 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

•

•
•
•
•

•

Hospital Accreditation
Thailand-HA

Advanced HA

•

(ไมรวมโรงพยาบาลชีวา
ทรานสิชั่นนัล แครและ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
อินเตอรเนชั่นแนล)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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โรงพยาบาล
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลศรีระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฏร

Joint Commission
International-JCI

•

•
•
•
•

Hospital Accreditation
Thailand-HA

Advanced HA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2) การตลาดและการแขงขัน
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ในป 2564 สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรง
กวาปที่ผานมา มียอดผูติดเชื้อ COVID-19 รายวันเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก สงผลทำใหใน
ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จำนวนเตียงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนขาดแคลนในหลายจังหวัด
อยางไรก็ดี ภาครัฐ เอกชนและโรงพยาบาลตางๆ ไดรว มปรับแผนเพือ่ ชวยรองรับสถานการณ
วิกฤติ เชน โรงพยาบาลรวมมือกับผูประกอบการโรงแรมใหบริการหอผูปวยเฉพาะกิจ
(Hospitel) โดยการปรับเปลี่ยนหองพักโรงแรมใหเปนสถานพยาบาลชั่วคราวในการเฝา
ระวังอาการสำหรับผูป ว ยทีม่ อี าการไมรนุ แรง รวมถึงการจัดตัง้ โรงพยาบาลสนาม และการ
พักรักษากักตัวที่บาน (Home Isolation) มาตรการดังกลาวไดชวยบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนเตียงและทำใหผูปวยเขาสูระบบการรักษาไดเร็วขึ้น นอกจากนั้น การฉีดวัคซีน
ปองกันโรค COVID-19 ที่ครอบคลุมประชากรในประเทศมากขึ้น การเวนระยะหางทาง
สังคม และการสวมใสหนากากเพื่อปองการการติดเชื้อ COVID-19 ไดสงผลใหจำนวน
ผูต ดิ เชือ้ COVID-19 ในประเทศ ลดลงในไตรมาส 4 และนำไปสูก ารเปดประเทศ การฟน ตัว
อุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมถึงการทยอยกลับมารักษาพยาบาลของผูปวยตางชาติ
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สำหรับป 2565 ภาพรวมของการระบาดโรค COVID-19 ยังตองคอยเฝาระวังอยาง
ใกลชดิ จากการกลายพันธุ หรือ COVID-19 สายพันธุใ หม อยางไรก็ดกี ารฉีดวัคซีนปองกัน
โรค COVID-19 ทัว่ โลกทีค่ รอบคลุมมากขึน้ รวมถึงการพัฒนาวัคซีน Generation ใหมทม่ี ี
ประสิทธิภาพเพือ่ รองรับการกลายพันธุ คาดวาจะทำใหอตั ราการติดเชือ้ อยูใ นระดับทีค่ วบ
คุมได สงผลตอความมั่นใจในการรักษาพยาบาลและการเดินทางขามประเทศของผูปวย
ตางชาติทั่วโลก
สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาว จากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID-19 ทำใหโรงพยาบาลเอกชนนำเทคโนโลยีมาใช เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ อำนวยความสะดวกใหแกผใู หบริการและผูร บั บริการ ชวย
ขับเคลือ่ นธุรกิจใหอยูร อดไดในระยะยาว เชน เทเลเมดิซนี (Telemedicine) ทีช่ ว ยใหผปู ว ย
และบุคลากรทางการแพทยสามารถพูดคุยกันไดแบบ Real-Time และเปนอีกทางเลือก
หนึง่ ทีจ่ ะชวยทำใหคนเขาถึงบริการทางการแพทยไดสะดวกมากขึน้ นอกจากนัน้ COVID-19
ทำใหคนสนใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และการรักษาโรคที่มีความ
ซับซอน เพื่อใหมีอายุยืนยาว สงเสริมใหมีการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นและสนับสนุนให
เกิดการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นเชนกัน
ภาวะตลาดและการแขงขัน
ในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 2564 ไดมกี ารกลับมาแพรระบาดของไวรัส COVID-19
อยางหนัก ประเทศไทยมีผตู ดิ เชือ้ COVID-19 รายใหมตอ วันสูงถึงสองหมืน่ กวารายตอวัน
และมีผูเสียชีวิตหลายรอยรายตอวัน และทางการไดประกาศมาตรการตางๆ ซึ่งมีผลตอ
ภาวะตลาดและการแขงขัน ดังนี้
1. เพือ่ ควบคุมและจำกัดการแพรกระจายของไวรัส ทางการไดมมี าตรการจำกัดเวลา
ในการออกจากบานในยามวิกาล จำกัดการเดินทางขามจังหวัด รวมถึงเพิม่ ขัน้ ตอน
มากขึน้ ในการเดินทางเขาและออกประเทศไทย ทำใหผปู ว ยนอก (OPD) และผูป ว ย
จากตางประเทศลดลง
2. เพื่อปองกันการติดเชื้อ และบรรเทาการเจ็บปวย รัฐไดมีการนำเขาวัคซีนปองกัน
COVID-19 จากหลายแหลงผลิตและฉีดใหกับประชาชนทั่วประเทศ โดยใหมีการ
ลงทะเบียนออนไลนผา นแอพพลิเคชัน่ ตางๆ และตอมาใหมกี าร walk in เขาไปฉีด
วัคซีนในที่ตางๆ ทำใหประชาชนทั่วไปมีการปรับตัว ดูแลสุขภาพของตัวเองและ
ครอบครัวมากขั้น มีการใชแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มจุดดูแลและเพิ่มความสามารถในการรักษา ไดมีการเพิ่มเตียงผูปวยใน
โรงพยาบาลใหมากขึน้ การจัดสรางโรงพยาบาลสนามในการรักษาผูป ว ย COVID-19
โรงแรมสำหรับการกักตัวผูป ว ย การกักตัวในทีพ่ กั อาศัย เปนตน ทำใหผปู ว ย COVID-19
ในหลายระดับความรุนแรง มีหลายทางเลือกในการดูแลรักษามากขึ้น
จากการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ทำใหจำนวนผูป ว ยใน (IPD) โดย
เฉพาะผูป ว ย COVID-19 มากขึน้ ในขณะทีบ่ คุ ลากรทางการแพทยและทรัพยากรมีจำกัด
หลายหนวยงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลมีการปรับตัว ปรับกระบวนการทำงาน ใหสอดคลอง
กับสภาวะการณ ในขณะที่ธุรกิจภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดมีการชวยเหลือ ปรับตัว
ดูแลสุขภาพของพนักงานบริษัทและครอบครัวมากขึ้น มีการหาขอมูลสุขภาพ และใช
แอพพลิเคชั่นทางสุขภาพมากขึ้น
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บริษัทไดปรับการดำเนินการดานการ
ตลาดในสภาพการณทจ่ี ำนวนผูป ว ยตางชาติ
ลดลง ผูปวยในประเทศที่ไมฉุกเฉิน/ไมเรง
ดวน มีการเลือ่ นนัดออกไป ในขณะทีก่ รณี
ฉุกเฉิน จำเปนและเรงดวนในการรักษา ก็
เพิม่ มาตรการดูแลความปลอดภัยตอผูป ว ย
ญาติ แพทย พยาบาลและพนักงานของ
โรงพยาบาล และยังคงรักษาความสัมพันธ
กับบริษทั คูค า บริษทั ประกันทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ ผานแอพพลิเคชั่น ผาน
กิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน ใหสอด
คลองกับสถานการณอยางทันทวงที
กลยุทธการตลาดของบริษัท
จากการทีบ่ ริษทั เปนผูน ำเครือขายโรงพยาบาลทีม่ ชี อ่ื เสียงในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก
ติดอันดับ 1 ใน 5 กลุมโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนำของโลก โดยในป 2564 บริษัทไดใช
การทำงานแบบเปนเครือขายโรงพยาบาล
และนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกิจกรรม
ทางการตลาดในรูปแบบตางๆ ในหลาย
โครงการ อาทิเชน
BDMS checkup เพือ่ เปนการกาวเขา
สู 50 ป ของ BDMS บริษทั ไดออกแพ็คเกจ
ตรวจรางกาย ในราคาพิเศษที่ 990 บาท
โดยขายในราคาเดียวกันทั่วประเทศไทย

ทั้งทางออนไลนและที่โรงพยาบาลในเครือ
เปนการตอบแทนลูกคาประจำของบริษัท
และสรางฐานลูกคาใหมทย่ี งั ไมเคยเขามาใช
บริการของโรงพยาบาลในเครือ ใหเขามา
ลองใชบริการ
บริษทั ไดให N Health ซึง่ เปนบริษทั ใน
เครือทีด่ แู ลดานหองแล็บปฏิบตั กิ าร ทีม่ อี ยู
ทัว่ ประเทศเปนผูต รวจ วิเคราะหผลแล็บ และ
ใหรานขายยา Save Drug ซึ่งเปนบริษัท
ในเครือ เปนดูแลการผูข ายออนไลน ในขณะ
ทีโ่ รงพยาบาลตางๆ หลากหลายแบรนดใน
เครือ BDMS ไดแก กรุงเทพ สมิตเิ วช พญาไท
เปาโล BNH และ BDMS Wellness Clinic
ไดเขามารวมการทำการตลาดอยางแข็งขัน
แสดงใหเห็นถึง synergy ของเครือ BDMS
Health applications หลังจากทีม่ กี าร
แพรระบาดของ COVID-19 มากขึน้ ลูกคา
และผูป ว ยโดยทัว่ ไป ไมอยากมาโรงพยาบาล
โดยไมจำเปน แอพพลิเคชัน่ ดานสุขภาพของ
โรงพยาบาล จึงไดรบั การยอมรับและใชงาน
มากขึน้ ดวยสะดวก รวดเร็ว และไมตอ งมา
ทีโ่ รงพยาบาลถาไมจำเปน โดยโรงพยาบาล
ในเครือไดมแี อพพลิเคชัน่ ดานสุขภาพ ดังนี้
“Samitivej Virtual Hospital” หรือ
“S+” โดยกลุมโรงพยาบาลสมิติเวช
“My B+” โดยกลุม โรงพยาบาลกรุงเทพ
“Health Up” โดยกลุมโรงพยาบาล
พญาไท เปาโล
โดยผูใชแอพพลิเคชั่นดานสุขภาพของ
โรงพยาบาล สามารถใชบริการตางๆ 24
ชัว่ โมง เชน ดูประวัตสิ ขุ ภาพของตนเองนัด
หมายแพทย นัดหมายฉีดวัคซีน พบแพทย
แบบออนไลน ซือ้ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ ดูผล
ตรวจสุขภาพ และผลแล็บตางๆ อีกทัง้ ยังมี
ขอมูลทีน่ า สนใจ ขอมูลทีก่ ำลังอยูใ นกระแส
ดานสุขภาพ ใหผใู ชแอพพลิเคชัน่ เขามาอาน
Home Delivery services เปนอีก
บริการทีไ่ ดมกี ารทำการตลาดและไดรบั การ
ตอบรับทีด่ ี คือการบริการเก็บตัวอยางเลือด
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ปสสาวะ เพือ่ นำไปตรวจทีห่ อ งแล็บปฏิบตั กิ าร การฉีดวัคซีน การจัดสงยา ตางๆ ถึงทีบ่ า น
ที่ทำงาน หรือโรงงาน
BDMS Virtual roadshow สำหรับตลาดตางประเทศ ที่ยังไมสามารถเดินทางและ
ดำเนินกิจกรรมตางๆ ในพืน้ ทีไ่ ด บริษทั ไดจดั ใหมี BDMS virtual roadshow สำหรับตลาด
Indonesia ซึ่งเปนตลาดใหญที่มีผูเดินทางออกนอกประเทศไปรักษาตัว และในขณะนั้น
คนสวนใหญยัง work from home จึงมีเวลาที่จะเขารวม โดยผูเขารวมสวนใหญมาจาก
medical agents โรงพยาบาล คลินิก บริษัทประกัน
นับวาเปนครัง้ แรกที่ BDMS ไดจดั roadshow แบบ virtual และมีหนวยงานในเครือ
เขารวม 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสมิตเิ วช
ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ และ BDMS Wellness Clinic และไดรบั ผลตอบรับ
ที่ดีจากผูเขารวมงาน
Dubai Expo BDMS เขารวมงาน World expo ทีจ่ ดั ขึน้ ที่ Dubai ในฐานะ Trusted
Healthcare Partner ของ Thailand Pavilion เปนระยะเวลา 6 เดือนระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 โดย World expo เปนงานที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ
โลกรองจากฟุตบอลโลก และโอลิมปก และป 2564 เปนปแรกทีท่ างการไทยไดใหหนวยงาน
เอกชนเขารวมสนับสนุนใน Thailand Pavilion และ BDMS ไดนำเสนอการเปน Medical
hub ของประเทศไทย ซึ่งมีชาวตางชาติเดินทางเขามารักษาเปนจำนวนมาก การบริการ
แพทยทางไกลหรือ tele-consultation ทีผ่ ปู ว ยสามารถพูดคุย ปรึกษาปญหาสุขภาพกับ
แพทยของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาจากที่ใดในโลก
Insurance Marketing
ชวง 3-4 ปทผ่ี า นมา บริษทั ไดมงุ เนนการสรางเครือขายพันธมิตรในกลุม บริษทั ประกันภัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหครอบคลุมการประกันทุกประเภทอาทิ ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง และไดมคี วามรวมมือกันในหลากหลายดาน โดยเฉพาะ
เมือ่ มีการแพรระบาดของ COVID-19 ประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนของการทำประกัน
สุขภาพ ในการชวยลดความเสีย่ งและลดภาระเรือ่ งการเงิน ทำใหสดั สวนรายไดของบริษทั
จากประกันเติบโตขึ้น
กลุม บริษทั ประกันในประเทศ ในป 2564 บริษทั มีความรวมมือกับกลุม บริษทั ประกัน
ชั้นนำของประเทศดังนี้
• เปดตัวกรมธรรมประกันสุขภาพ “Cancer Pro by BDMS” รวมกับ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย เปนแผนประกันโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ ที่มี
ผลประโยชนความคุม ครองคารักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงสุด 9,000,000 บาท รักษา
มะเร็งดวยเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมทันสมัย พรอมการดูแลแบบครบมิติ ที่
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS โดยมอบโปรแกรมตรวจ
คัดกรองมะเร็ง และแพ็คเกจตรวจสุขภาพทุกปเมื่อตออายุกรมธรรม
• เปดตัวบริการ BDMS E-claim & E-billing กับ AIA, Alliance, เมืองไทยประกันชีวติ
และไทยประกันชีวติ โดยเปนการเชือ่ มตอการทำงานของระบบคอมพิวเตอรระหวาง
โรงพยาบาลและบริษัทประกัน ในการตรวจสอบสิทธิตามกรมธรรมของลูกคากับ
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คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ทำใหลกู คา/ผูป ว ยไมตอ งเสียเวลารอนาน มีกระบวนการ ขัน้ ตอน
เอกสารใหผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน
กลุม บริษทั ประกันในตางประเทศ บริษทั ไดขยายความรวมมือและพัฒนาการทำงาน
รวมกับกลุม บริษทั ประกันชัน้ นำในตางประเทศมากขึน้ เพือ่ รองรับลูกคาใน 2 กลุม หลักไดแก
• กลุม คนไขตา งชาติทม่ี ปี ระกันสุขภาพ สามารถเดินทางมารักษากับโรงพยาบาลในเครือ
BDMS ผานกลุม บริษทั ประกันชัน้ นำในเครือขายตางประเทศทีเ่ ปนพันธมิตรรวมกับ
บริษัทได
• กลุม ผูเ ดินทางหรือนักทองเทีย่ วตางชาติทเ่ี จ็บปวยหรือไดรบั อุบตั เิ หตุในประเทศไทย
และประเทศใกลเคียง สามารถติดตอและเขารับการรักษา ผานเครือขายพันธมิตร
ของบริษัทไดโดยสะดวก
Digital Marketing
บริษทั ไดใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทำการตลาดในหลากหลายมิตทิ ง้ั ในประเทศและตางประเทศ
นอกเหนือจากการใชสื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอรมตางๆ เปนสื่อกลางในการสื่อสารและให
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพแกประชาชน เพื่อใหเขาถึงขอมูลสุขภาพทั่วๆ ไปไดงายและ
สะดวกขึน้ แลว บริษทั ยังใชชอ งทางดิจทิ ลั เหลานีเ้ ชือ่ มโยงลูกคา ผูป ว ยเขากับบริการตางๆ
ของโรงพยาบาลอีกดวย ทำใหมีหลากหลายชองทางในการรับการบริการ โดยไมจำเปน
ตองเดินทางมาที่โรงพยาบาล
บริษทั ยังคงเชิญแพทยผเู ชีย่ วชาญเฉพาะดานมาใหขอ มูลเรือ่ งสุขภาพในประเด็นทีก่ ลุม
เปาหมายใหความสนใจ เพื่อเปนการเปดโอกาสและชองทางในการสื่อสาร แบบ online
นอกจากนี้ ยังเพิ่มชองทางการสื่อสารไปยังแพลตฟอรมและโซเชียลมีเดียในตางประเทศ
ที่มีฐานผูใชจำนวนมาก ควบคูไปกับการนำเสนอคอนเทนตที่นาสนใจและเปนประโยชน
อยางตอเนื่อง
โดยสรุป ป 2564 เปนปที่ทาทาย ซึ่งบริษัทไดใชกลยุทธการรักษาความสัมพันธกับ
ลูกคาเดิม เขาหาลูกคาใหม และขยายตลาด (connect old, reach new patients and
expand the markets)
(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
บุคลากรทางการแพทย
บุคลากรทางการแพทยถอื เปนหัวใจสำคัญของระบบบริการสุขภาพ บริษทั จึงไดมนี โยบาย
ในการจัดหาแพทยและทันตแพทยทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในแตละสาขาของโรค รวมถึงพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อใหการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตลอดจน
การใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำตางๆ ที่ใหบริการแกผูปวยหรือผูมารับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ในการจัดหาแพทย ทันตแพทย พยาบาล และบุคลากรทาง
การแพทยนน้ั บริษทั ไดทำการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ ทัง้ นีบ้ คุ ลากรทางการแพทย อาทิ แพทย ทันตแพทย พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยอน่ื ๆ จะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการการบริหารฝายแพทยและ
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพือ่ ใหมน่ั ใจวาไดบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถ
ในการทำงานรวมกัน

66

อนีง่ ในการใชบริการสุขภาพในสภาวะ
ปจจุบนั มีความตองการใชบริการเพิม่ มากขึน้
และเปลีย่ นแปลงไป เชนมีการเปลีย่ นแปลง
ทางดานประชากรและโรคระบาดวิทยา
ทำใหมจี ำนวนผูส งู อายุเพิม่ ขึน้ สงผลใหอตั รา
โรคเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับมีการเกิด
โรคอุบัติใหมขึ้น เชน ไขหวัด SAR ไขหวัด
ใหญ โรค COVID-19 เปนตน สงผลใหมี
ความตองการบุคลากรทางการแพทยที่มี
ทักษะที่คอนขางเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น
ในการนี้ บริษทั ไดสรรหาบุคลากรทาง
การแพทยที่มีความรูความสามารถ และ
สงเสริมใหมกี ารพัฒนาความรูแ ละวิทยาการ
ความกาวหนาทางการแพทยใหมๆ ทัง้ ทาง
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีการจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความรู ถายโอน ตอ
ยอดความรู ทั้งภายในและภายนอกใหกับ
โรงพยาบาลในเครือบริษทั ผานทางสือ่ ออนไลน
โดยมีการพัฒนาโปรแกรม BDMS MSO
Training ซึ่งสามารถใชไดทุกโรงพยาบาล
ในเครือบริษัท รวมถึงการคนหาแพทย
ผูเชี่ยวชาญในเครือบริษัท นอกจากนี้ ยังมี
การสอนการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ เพือ่ ให
สอดรับกับสถานการณปจ จุบนั เชน การนำ
ระบบการแพทยทางไกลมาใชเปนทางเลือก
ในการใหบริการเพือ่ ใหผมู ารับบริการมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และยังมีการจัดประชุม
วิชาการแบบ Virtual Meeting และ CME
Online (Live) เพือ่ ใหมกี ารเพิม่ พูนความรู
เปนประจำ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ
ทางเพือ่ ฝกทักษะการผาตัดเฉพาะทาง เชน
หลักสูตรฝกทักษะทางดานการผาตัดกระดูก
และขอ เปนตน และยังสนับสนุนงานวิจัย
ตางๆ โดยเฉพาะงานวิจัยทางการแพทย
เพื่อกอใหเกิดการรักษาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน รวมถึงการสรางนวัตกรรมใหมๆ

ใหกับสังคม เชน องคความรูจากแนวทาง
ปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline)
และงานวิจยั จากงานประจำ (Routine to
Research : R2R) เพือ่ กอใหเกิดประโยชน
กับผูป ว ยหรือผูม ารับบริการ โดยในปนท้ี าง
ฝายแพทยไดรบั รางวัล BDMS AWARD 2021
จากการคิดคนนวัตกรรม “ผาตัดเปลี่ยน
ขอสะโพกเทียมดวยเทคนิคใหมแบบไมตดั
กลามเนื้อ เพิ่มความประทับใจ ใชชีวิตได
ตามตองการ” และยังคงมีงานตีพมิ พตา งๆ
จากบุคลากรทางการแพทยทล่ี งในวารสาร
Bangkok Medical Journal และตางประเทศ
อยางสม่ำเสมอ นอกจากนีย้ งั มีความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลชัน้ นำทัง้ ใน
และตางประเทศ โดยเฉพาะศูนยแหงความ
เปนเลิศตางๆ อาทิเชน หัวใจ สมอง มะเร็ง
กระดูกและขอ จัดทำเปนสถานฝกอบรม
และแบงปนความรูใหกับแพทย พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย โดยมีการสงไป
ศึกษาดูงาน และมีการประชุมวิชาการรวมกัน
ทั้งแบบที่มีการจัดประชุมและผานระบบ
ออนไลนเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูซ ง่ึ กันและกัน
นอกจากนี้ บริษทั ยังตระหนักถึงความสำคัญ
ของการลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย
และเครือ่ งมืออุปกรณทางการแพทย รวมถึง
การอำนวยความสะดวกตางๆ ใหกบั บุคลากร
ทางการแพทย เพือ่ กอใหเกิดความสุขและมี
ทัศนคติทด่ี ใี นการทำงาน โดยทุกๆ ป บริษทั
จะจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของแพทย
และบุคลากรทางการแพทยที่มีตอองคกร
และนำขอมูลที่ไดรับจากแบบสำรวจมา
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อให
แพทยและบุคลากรทางการแพทยมคี วามสุข
ทัง้ ทางรางกายและจิตใจเพือ่ ธำรงและรักษา
ซึ่งบุคลากรทางการแพทยที่ดีใหคงอยูกับ
บริษทั ตอไปและพบวาผลการสำรวจความ
ผูกพันดีตอ เนือ่ งติดตอกัน นอกจากนีใ้ นปน้ี
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จะมีการคัดเลือกแพทยทด่ี ี (Good Doctor) ในระดับเครือบริษทั เพือ่ เปนการสรางขวัญ
และกำลังใจและธำรงไวซึ่งแพทยที่ดีใหอยูกับองคกรตอไปรวมถึงในอนาคตจะมีการจัด
ทำรายชื่อแพทยแมเหล็ก (Magnet Doctor) คือ แพทยที่มีความรูความสามารถมีความ
เชี่ยวชาญในการรักษาผูปวยเปนอยางดี ไมมีอุบัติการณที่ทำผิดมาตรฐานขั้นรุนแรง เปน
แพทยที่ดี รวมถึงมีผลงานและรางวัลเปนที่โดดเดน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมารับ
บริการใหไดรับการรักษาที่ปลอดภัย และไววางใจได
การจัดหายาและเวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งในป 2564 บริษทั
ไดปรับเปลีย่ นและจัดทำนโยบายดานการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ และเครือ่ งมือแพทย
เพือ่ ใหทนั ตอสถานการณและสอดคลองกับนโยบายภาครัฐอยูเ สมอ ดวยหลักการของการ
ตื่นรูและปรับตัวอยางรวดเร็ว บริษัทมีความเขาใจถึงการแบงกลุมของยา เวชภัณฑ และ
เครื่องมือแพทย สำหรับสถานการณฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูกระบวนการคัดเลือกและสรรหา
อยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยา เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทยที่มีความจำเปนสำหรับการชวยชีวิตและกลุมยาสำหรับนำมาใชในการรักษาโรค
อุบัติใหมเกิดขึ้น โดยวางแผนการจัดซื้อจัดหาในสถานการณฉุกเฉินตามการคาดการณ
ความรุนแรงของวิกฤตโรคโควิด-19
นอกเหนือจากการปรับเปลีย่ นนโยบายใหสอดคลองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
แลว บริษัทยังคงใชระบบเครือขายโดยมีการบริหารงานจากสวนกลางและกระจายไปยัง
ศูนยตา งๆ ทัว่ ประเทศ ทำใหบริษทั มีขอ มูลความตองการการใชยา เวชภัณฑ และเครือ่ งมือ
แพทย รวมถึงอัตราการใชจากทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ทีท่ นั สมัย และสามารถบริหารและ
จัดสรรไดอยางเหมาะสม โดยไมมปี ญ
 หาสินคาขาดคราวเกิดขึน้ ทัง้ นี้ วัคซีนเปนอีกหนึง่ ใน
กลุม ยาทีบ่ ริษทั ใชความสำคัญในการบริการจัดการตัง้ แตตน น้ำสูป ลายน้ำ เพือ่ ใหประชาชน
ทุกกลุมสามารถเขาถึง และไดรับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ถึงแมในชวงเวลาที่ผานมา จะมีจำนวนผูปวยจากโรคโควิด-19 เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
บริษทั ยังคงนโยบายและความมุง มัน่ ทีจ่ ะสืบสานความสัมพันธกบั คูค า ธุรกิจ เพือ่ เสริมสราง
คุณคาทีย่ ง่ั ยืนสูค คู า ธุรกิจอยางเปนธรรม รวมถึงใหความสำคัญอยางยิง่ ในเรือ่ งของการจัด
ซือ้ ยาและเวชภัณฑ อันเปนองคประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล โดยมี
นโยบายจัดหายาและเวชภัณฑจากผูผ ลิตและผูจ ดั จำหนายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยสูง
ผานการรับรองมาตรฐาน มีความเหมาะสมในดานราคา สามารถจัดสงสินคาไดตามระยะ
เวลาทีก่ ำหนด มีการใหบริการหลังการขาย รวมถึงการสำรองสินคาใหกบั บริษทั อยางตอเนือ่ ง
เพื่อสามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทเนนการใหบริการจัดการ
คลังสินคาอยางครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีและวิทยาการทีท่ นั สมัย เพือ่ ชวยเพิม่ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง มีสนิ คาพรอมใชใน
ปริมาณที่เหมาะสม สงผลใหสามารถลดตนทุนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ บริษทั ไดมแี ผนกลยุทธการเจรจาตอรองราคา และการบริหารความสัมพันธกบั คูค า
โดยเฉพาะคูค า รายสำคัญ โดยบริษทั ไดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลพฤติกรรมการจัด
ซือ้ ยาของโรงพยาบาลในเครือ จัดแบงขอมูลเพือ่ หาความสัมพันธและจำแนกประเภท เพือ่
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เพิม่ อำนาจในการเจรจาตอรอง ชวยใหธรุ กิจมีความสามารถในการแขงขันจากตนทุนสินคา
ที่ลดลงหรือที่เรียกวาการประหยัดตอขนาด และการควบคุมจำนวนรายการสินคาใหมี
ความหลากหลายอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการทบทวนและพัฒนากระบวน
การทำงานใหมีความเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ เพื่อลดระยะ
เวลาในการรอคอยยาและเวชภัณฑ ตลอดจนไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบ IT โดย
มุงเนนการนำขอมูลที่มีไปสูการวิเคราะหและพัฒนาการใหบริการเพื่อความเติบโตอยาง
ยั่งยืน อีกทั้งยังใหความสำคัญกับการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มี
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดซือ้ จัดหาอยางเปนรูปธรรม โดยกำหนดนโยบายการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑไวอยางชัดเจน และมีการใชระบบ e-Sourcing เพื่อชวยให
ทุกกระบวนการในการจัดซือ้ จัดหาสามารถสอบทานได และเปดโอกาสใหผขู ายทีม่ ศี กั ยภาพ
ไดมีโอกาสในการเปนคูคากับบริษัท
(4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดิน อาคาร
และสวนปรับปรุง เครือ่ งมือและอุปกรณการแพทย อุปกรณโครงสราง เครือ่ งตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ อาคารระหวางกอสรางและเครือ่ งมือและอุปกรณระหวาง
ติดตัง้ อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน ตลอดจนสินทรัพยภายใตสญ
ั ญาเชา โดยรายละเอียด
ของทรัพยสินถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนไปตามเอกสารแนบ 4
สำหรับสินทรัพยทไ่ี มมตี วั ตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ยอย
มีสนิ ทรัพยทไ่ี มมตี วั ตนสุทธิ จำนวน 1,289.0 ลานบาท ซึง่ สวนใหญเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทีใ่ ชในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจา ยในงบกำไรขาดทุน
คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 ถึง 10 ป
เคร�่องหมายบร�การ

เจาของเคร�่องหมาย

สำหรับบร�การ

วันที่จดทะเบียน

บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ 2562
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
19 กุมภาพันธ 2572

บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
24 เมษายน 2560
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
23 เมษายน 2570

บมจ.
สมิติเวช

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2561
ตออายุ โดยจะสิ้นอายุใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571
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เคร�่องหมายบร�การ

เจาของเคร�่องหมาย

สำหรับบร�การ

วันที่จดทะเบียน

บมจ.
สมิติเวช

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2556
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
24 กรกฎาคม 2566

บมจ.
สมิติเวช

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2556
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
24 กรกฎาคม 2566

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

โรงพยาบาล

จดทะเบียนเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2558
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
18 มิถุนายน 2568

บมจ.
ประสิทธิ์พัฒนา

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2561
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
22 กรกฎาคม 2571

บมจ.
ประสิทธิ์พัฒนา

โรงพยาบาล

ตออายุเมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ 2562
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
13 กุมภาพันธ 2572

บจก.
เซฟดรัก เซ็นเตอร

ผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยา

ตออายุเมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2556
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
25 สิงหาคม 2566

ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคาดังกลาว มีอายุ 10 ป และอาจตออายุไดทุกๆ 10 ป

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท

บริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ โดยมีโรง
พยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา จำนวนรวม 53 แหง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ดำเนินการภายใตชื่อโรงพยาบาล 6 กลุม คือกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาล
สมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาลเปาโล และ
กลุม โรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้ บริษทั ยังดำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลปองกันและ
การฟน ฟูสขุ ภาพ ไดแก บริษทั บีดเี อ็มเอส เวลเนส คลินกิ จำกัด และ บริษทั บีดเี อ็มเอส
เวลเนส รีสอรท จำกัด รวมถึงธุรกิจทีใ่ หการสนับสนุนดานการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจ
ผลิตน้ำเกลือและธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑ เปนตน
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1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

BPK 99.70

SVH 95.76

SSH 67.47

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 95.76

BCH 99.72

BUD 100.00

SMW 57.46

BPH 97.27

BKH 91.45

SV Holding 95.76

BRH 100.00

BSR 100.00

SVH Inter 76.61

BCM 100.00

BPL 100.00

NNG 74.02

BSI 100.00

BKN 100.00

BSN 100.00

TPK 50.03

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
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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 74.51

BSD 100.00

Save Drug 100.00

PTN 99.76

BHI 100.00

BPM 100.00

BPIB 100.00

B-Cop 100.00

BDMS Acc 100.00
BTC 100.00
BWC 100.00
BWR 100.00

ANB 100.00

HPZ 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
NNG
PLC
PLD

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 เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด
บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด
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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
PLP
PLS
PPCL
PPFP
PT 1
PT 2
PT 3
PTN
PTS
RAH
RBH
RPH

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

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

S.R. Property Investment Co., Ltd.
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
Siem Reap Land Invesment Co., Ltd.
บริษัท สมวรรธน เฮลท จำกัด
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวชอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วันที่จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

อัตราการ
ถือหุน

2 ม.ค. 2524

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

ประกันสุขภาพ

25,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

2 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
ถือผาน BSD

26 ส.ค. 2541

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

จำหนายยาและ
เวชภัณฑ

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

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

25 ก.ค. 2544

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

7,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

98.69%

4 บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

30 ม.ค. 2535

123 หมู 8 ถนนศรีนครินทร
ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเอกชน

8,400,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

93.65%

8 ต.ค. 2529

670/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

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

23 มี.ค. 2547

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

จำหนายสินคาเพื่อสุขภาพ
เวชสำอางค และบริการ
จัดการอาคารและสถานที่

1,400,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

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/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

47.17%

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

1 มิ.ย. 2504

39/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับยาและ
วัสดุทางการแพทย

49,900,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

9 บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
ถือผาน RBH

8 ธ.ค. 2557

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

3,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

95.00%

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

28 ส.ค. 2556

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

การลงทุน

800,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

95.76%

11 บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH

14 พ.ย. 2545

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวงกรุงเทพ

ใหบริการจัดการและ
บริหารทรัพยสินที่เกี่ยวของ
ในธุรกิจรักษาพยาบาล

10,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

95.74%

12 บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด
(TPK) ถือผาน BSN

14 มิ.ย. 2538

24 ซอย 1 ถนนเทศา
ตำบลสนามจันทร
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลเอกชน

3,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

50.03%

13 บริษัท โรงพยาบาลเปาโล
พระประแดง จำกัด

7 ก.ย. 2535

288 ถนนสุขสวัสดิ์
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเอกชน

10,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

84.00%

14 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
เขาใหญ จำกัด

18 ก.ค. 2550

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

7,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

15 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา จำกัด

24 พ.ย. 2535

1308/9 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลเอกชน

30,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

91.45%

16 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

14 ส.ค. 2546

57 หมู 3 ตำบลบอผุด
อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

15,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

รายช�่อบร�ษัท
1 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
(มหาชน)

5 บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
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วันที่จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

อัตราการ
ถือหุน

17 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

24 พ.ค. 2555

88/8 หมูที่ 6
ตำบลหนองปาครั่ง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

โรงพยาบาลเอกชน

150,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

18 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

4 ส.ค. 2558

369 หมูที่ 13 ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลเอกชน

60,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

19 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

27 ก.ค. 2558

59/3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

130,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

20 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

8 ก.พ. 2556

888 ถนนมะลิวัลย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

โรงพยาบาลเอกชน

150,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

21 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

25 ม.ค 2537

276 ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

โรงพยาบาลเอกชน

50,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

99.76%

22 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

1 พ.ค. 2532

301 ถนนสุขุมวิท กม.143
อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

28,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

97.27%

23 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

26 ส.ค. 2556

138 ถนนพระองคดำ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือ
จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลเอกชน

80,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

24 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

15 มี.ค. 2537

2/1 ถนนหงษหยกอุทิศ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

99.70%

25 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

26 ส.ค. 2557

44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลเอกชน

361,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

26 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

13 ส.ค. 2545

8 หมู 2 ซอยแสงจันทรเนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลเอกชน

40,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

27 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
สนามจันทร จำกัด (BSN)

27 พ.ค. 2557

1194 ถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลเอกชน

365,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

28 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

26 มิ.ย. 2556

179 หมูที่ 1 ตำบลวัดประดู
อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

29 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

27 ก.ค.2538

75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

98.82%

30 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

28 พ.ค. 2550

111 ถนนทองใหญ
ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

80,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

31 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
(PT1) ถือผาน PPCL

11 ธ.ค. 2544

364/1 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

48,100,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

98.62%

32 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
ถือผาน PPCL

7 ก.ย. 2527

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

22,511,351/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

97.81%

รายช�่อบร�ษัท
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จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

อัตราการ
ถือหุน

โรงพยาบาลเอกชน

หุนสามัญ
5,442,995/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน
หุนบุริมสิทธิ์
3,750,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

97.58%

90 ถนนศรีราชานคร 3
ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

35,954,180/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

74.51%

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

1,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

95.00%

บริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

20,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

วันที่จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

33 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
ถือผาน PPCL

24 ก.ย. 2539

111 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

34 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด
(มหาชน) ถือผาน PPCL

17 ก.พ. 2538

7 พ.ย. 2544

35 บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส
(ประเทศไทย) จำกัด
36 บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

18 ส.ค. 2551 488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

37 บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (BSD)

23 ก.ย. 2557

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

การลงทุน

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

29 มิ.ย. 2538

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการขนสงทาง
อากาศยาน

40,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

39 บริษัท กรุงเทพพรีเมียร
นายหนาประกันภัย จำกัด

29 ส.ค. 2554

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

นายหนาประกัน

2,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

40 บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

17 ก.ค. 2513 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

หุนสามัญ
8,700,000 มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน
หุนบุริมสิทธิ์
1,300,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

85.71%

7 ม.ค. 2536 337 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
เขตธนบุรี กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

19,384,226/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

64.03%

42 บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
(BNH)

27 ส.ค. 2534 9/1 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

58,611,935/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

91.48%

43 บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

23 ก.ย. 2553

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

บริการจัดฝกอบรม

100,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

44 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

12 ม.ค. 2560

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

45 บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

19 ธ.ค. 2561

2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

โรงแรม

60,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

46 บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
(BDMS Acc)

17 ก.ค. 2546

1/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

ใหบริการดานบัญชี

3,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

47 บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

21 เม.ย. 2559

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

บริหารทรัพยสิน

1,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

48 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
(PPCL)

14 ม.ค. 2517

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ

การลงทุน

1,108,208,020/มูลคาหุนที่
ตราไว 1 บาทตอหุน

98.62%

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

101,000,000/มูลคาหุนที่ 100.00%
ตราไว 10 บาทตอหุน

ศูนยการแพทยดานเวชศาสตร 1,260,000,000/มูลคาหุน 100.00%
ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน
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วันที่จดทะเบียน
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จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

อัตราการ
ถือหุน

49 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
(RBH)

11 ก.พ. 2551

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

การลงทุน

108,600,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

50 บริษัท วัฒนเวช จำกัด

28 ต.ค. 2526

25/14 ถนนทาหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

18,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

99.72%

51 บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด
(มหาชน)

27 ม.ค. 2536

44/505 ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน

200,538,671/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

99.76%

52 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
(SVH)

28 ธ.ค. 2519

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวช สุขุมวิท
และสมิติเวช ศรีนครินทร)

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

95.76%

53 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

22 ส.ค. 2556

888/88 หมูที่ 3
ตำบลบานสวน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

80,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100.00%

54 บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
ถือผาน SVH

30 ต.ค. 2533

8 ซอยแหลมเกต
ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

18,751,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

67.47%

55 บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (MP)

26 ส.ค. 2514

124 ถนนธนบุรี-ปากทอ
กรุงเทพ

ผลิตและจำหนายยา

4,286,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

87.05%

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

9 มิ.ย. 2537

555/5 ถนนโพศรี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลเอกชน

30,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

25.11%

57 บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด
ถือผาน SVH

23 เม.ย. 2563

488 ถนนศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

ลงทุนและพัฒนา
ธุรกิจดานการแพทย

4,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน
เรียกชำระแลวหุนละ 33.33

95.76%

58 บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด
BDMS : 96.15% และ RBH : 3.85%

29 ก.ค. 2563

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

104,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน
เรียกชำระแลว 4,000,000 หุน
หุนละ 10 บาท และ
100,000,000 หุน
หุนละ 4 บาท

100%

59 บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด
ถือผาน N Health

9 พ.ย. 2563

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

บริการถอดรหัส
พันธุกรรม
มนุษยทั้งจีโนม

1,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน
เรียกชำระแลวหุนละ 26 บาท

74.02%

60 Angkor Pisith Co., Ltd.

20 ธ.ค. 2548

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

โรงพยาบาลเอกชนที่
ประเทศกัมพูชา

10,000/มูลคาหุนที่
ตราไว USD1,000 ตอหุน

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

100.00%

62 BDMS Inter Pte. Ltd.

8 เม.ย. 2556

ประเทศสิงคโปร

การลงทุน

200,000/มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

100.00%

63 N Health Asia Pte. Ltd.

8 เม.ย. 2556

ประเทศสิงคโปร

การลงทุน

3,500,000/มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

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

100.00%

รายช�่อบร�ษัท

หมายเหตุ: * บริษัทเขาไปลงทุนไมไดมีสวนรวมในการบริหาร
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วันที่จดทะเบียน

สถานที่ตั�ง

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

อัตราการ
ถือหุน

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

21 ก.ย. 2558

807 Mahabannoola,
Lanmadaw Township,
Yangon, Myanmar

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

100,000/มูลคาที่
ตราไว MMK 5,000 ตอหุน

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/มูลคาที่
ตราไว KHR 20,000 ตอหุน

49.00%

67 Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

27 พ.ย. 2549

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

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

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

20 ธ.ค. 2548

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

อสังหาริมทรัพย

1,000/มูลคาที่
ตราไว KHR 20,000 ตอหุน

49.00%

69 Samitivej International Co., Ltd.
ถือผาน SV Holding

22 ก.ย. 2557

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

คลินิก

1,250,000/มูลคาที่
ตราไว USD 1 ตอหุน

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

49.00%

3 มี.ค. 2564

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ
บริการแพทยทางไกล
ดานผิวหนังและความงาม

500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน

57.46%

รายช�่อบร�ษัท

71 บริษัท สมวรรธน เฮลท จำกัด
ถือผาน DHV

22,000/มูลคาที่
100.00%
ตราไว USD 2,500 ตอหุน

1.3.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สรุปไดดังนี้
ลำดับที่ รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

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

ที่มา: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และขอมูลจากผูถือหุน

จำนวนหุน

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

2,312,955,640
1,378,543,205
828,418,690
205,000,000
1,033,418,690
932,943,830
624,327,600
574,582,402
568,377,610
556,857,818
394,221,090
337,874,295
8,714,102,180

14.55
8.67

6.50
5.87
3.93
3.62
3.58
3.50
2.48
2.13
54.83
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หมายเหตุ:
(1) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม
2564 ประกอบดวย
จำนวนหุน

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

426,187,900
337,192,000
243,440,900
136,250,000
105,000,000
1,248,070,800

20.29
16.06
11.59
6.49
5.00
59.43

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล
1
2
3
4
5

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

(2) บริษัท บางกอกแอรเวยส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุนโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รอยละ 99.99
(3) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประกอบดวย
จำนวนหุน

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

8,000,000
3,438,543
1,641,666
1,500,000
1,050,000
15,630,209

40.00
17.19
8.21
7.50
5.25
78.15

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล
1
2
3
4
5

บริษัท ทุนวิริยะพันธุ จำกัด
นายปภณ วิริยะพันธุ
นายพิจารณ วิริยะพันธุ
นางศรีวรรณา วิริยะพันธุ
พลตำรวจโทเผาไทย ทองธิว
รวม

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท
และทุนชำระแลวจำนวน 1,589,200,189.50 บาท แบงเปนหุน สามัญจำนวน 15,892,001,895
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท

1.5 การออกหลักทรัพยอื่น

บริษัทไดออกหุนกูในนามของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยยอด
คงคางของหุนกูของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
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หุนกูครั�งที่

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

ช�่อหุนกู

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนด
ไถถอน

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

จำนวนหนวย

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

มูลคาที่ออก มูลคาคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย
(ลานบาท)

(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

อันดับความ
นาเช�่อถือ
ครั�งหลังสุด*

AA
AA
AA
AA
AA

* เฉพาะหุนกูที่เขารับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

1.6 นโยบายการจายเง�นปนผล

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจ
และความตองการใชเงินทุนของบริษทั ในแตละป โดยตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึง่ สามารถ
อนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคลองเพียงพอ
ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา

2564

การจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป

2559

2560

2561

2562

2563

(ม.ค.-มิ.ย.)

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)
กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)
เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน)
อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)
- งบการเงินรวม
- งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

0.45
0.70
0.55
0.10

0.18
0.30
0.25
0.10

54%
64%

55%
78%

54%
74%

56%
52%

122%
79%

139%
83%

นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีทเ่ี ปนบริษทั ยอยทีม่ ไิ ดเปนบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทั มีนโยบายใหบริษทั ยอยดังกลาว จัดสรร
เงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนัน้ จึงมี
นโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษทั และเปนไปตามนโยบายของบริษทั ยอยแตละบริษทั
ที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน
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2

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบร�หาร
ความเสี่ยง

การจัดการตอความเสีย่ งสำคัญทีม่ ผี ลกระทบ
ตอการบรรลุวตั ถุประสงคขององคกรทัง้ หมด
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการ ไวดังนี้
บริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนองคประกอบ
• ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา
ทีส่ ำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับโอกาส
โดยเชือ่ มัน่ วาการบริหารความเสีย่ งเปนกลไก
ของการเกิดความเสีย่ งและผลกระทบ
สำคัญและเปนเครือ่ งมือในการบริหารงาน
หากเกิดเหตุการณ
ทีจ่ ะทำใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมาย
• บริหารจัดการความเสีย่ งใหสอดคลอง
ขององคกรทีต่ ง้ั ไว ตลอดจนชวยลดอุปสรรค
ตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งที่
หรือสิง่ ทีไ่ มคาดหวังทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ในดาน
กำหนดไวโดยคำนึงถึงคาใชจา ยทีเ่ กีย่ ว
ผลกำไร การปฏิบัติงาน และความเชื่อถือ
ของและผลกระทบที่ไดรับจากการ
จากผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว
องคกร คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง
• ติดตาม และประเมินผล เพือ่ ใหมน่ั ใจ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพือ่ ทำ
วาความเสี่ยงขององคกรไดรับการ
หนาทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองนโยบายและแนว
จัดการอยางเหมาะสม
ทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั
ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอแผนธุรกิจ
ตลอดจนดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตาม และกลยุทธขององคกรซึ่งอยูในระดับสูง
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง และสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดย บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
การนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เสีย่ ง ไดอนุมตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ ง
ตอมา คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
และประกาศใชภายในบริษทั และบริษทั ใน และประกาศใช นโยบายการบริหารจัดการ
เครือทัง้ หมด โดยกำหนดใหการบริหารความ ความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพือ่ ใหการ
เสีย่ งเปนความรับผิดชอบของผูบ ริหารและ ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
พนักงานในทุกระดับชั้นที่ตองตระหนักถึง เครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสม
ความเสีย่ งทีม่ ใี นการปฏิบตั งิ านในหนวยงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ เพือ่ ปองกัน
ของตนและองคกรโดยใหความสำคัญใน ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใชงานในลักษณะ
การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ในระดับ ที่มีความเสี่ยงที่ทำใหเกิดความเสียหาย
ที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ไดระบุถึง ตลอดจนกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายสือ่ สาร เพือ่ ใหการดำเนินการ
ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากลเปน
ไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยในป 2564 BDMS ไดผานการ
รับรองการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และขอมูลสุขภาพผูป ว ยตามมาตรฐาน (Information Security Management System)
ในระดับสากล ISO/IEC 27001:2013 และ ISO 27799 โดย The British Standards
Institution
เพื่อดูแลกำกับใหการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้
1) Information Security Management Committee มีบทบาทและหนาทีห่ ลัก
ไดแก
• กำหนดและอนุมัติเกณฑสำหรับระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได
• พิจารณาผลการประเมินความเสีย่ งและแผนการแกไขความเสีย่ งทีส่ ำคัญขององคกร
• พิจารณาลงโทษผูท ล่ี ะเมิดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
• ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรที่จำเปนในการดำเนินงาน
2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาท
และหนาที่หลัก ไดแก
• ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Incident
Response)
• ใหคำแนะนำและแกไขภัยคุกคามความมัน่ คงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber
Security Advisor)
• ติดตามและเผยแพรขา วสารเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของในบริษัท
• ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองคกร (Enterprise
Risk Management Steering Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสาย
งานตางๆ ของบริษทั เพือ่ วางแผนจัดการและควบคุมความเสีย่ งทีม่ ผี ลตอการดำเนินธุรกิจ
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเขากับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เพือ่ ใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
1. กำหนดและรวบรวมรายการความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในองคกรครอบคลุมทุกดานตาม
BDMS Risk Domain โดยพิจารณาทัง้ ปจจัยภายในและภายนอกองคกรทีจ่ ะสงผลกระทบ
2. ประเมินและจัดลำดับโอกาสของความเสีย่ ง เพือ่ นำไปสูก ารปองกันและแกไขอยาง
มีประสิทธิภาพ
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3. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ
เพือ่ ลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความ
เสีย่ งในองคกร รวมถึงการสือ่ สารไปสูผ ปู ฏิบตั ิ
ทั่วทั้งองคกร
4. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล และใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
5. บูรณาการการบริหารความเสี่ยงให
เขากับงานสำคัญอื่นๆ ขององคกร
6. จัดใหมีการประชุมอยางนอยทุก
ไตรมาส หรือตามความเหมาะสม
7. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะทำงาน
ดานนโยบายและแผน อยางนอยทุกไตรมาส

2.2 ปจจัยความเสี่ยง
ตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

2.2.1 ความเสีย่ งตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทหรือกลุมบริษัททั้งในปจจุบัน
และที่อาจเกิดขึ้นใหม
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐาน
หรือกฎระเบียบตางๆ ที่ใชกับบริษัทใน
อนาคต
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับ
ควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
หนวยงานราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึง
ตองไดรบั ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถาน
พยาบาล และใบอนุญาตใหดำเนินการสถาน
พยาบาล ตามที่กำหนดไวในกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล นอกจากนี้ บริษทั ยังตอง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับสถานพยาบาล
กฎหมายเกีย่ วกับบริษทั และกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความ
กฎระเบียบในปจจุบนั หรือการประกาศใช
กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการ
กำหนดนโยบายใหมทม่ี แี นวโนมวาจะมีความ
เขมงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบตอการ

หรือกฎระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองผู
เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่ง
เปนกฎหมายที่มุงคุมครองผูเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุข และมีเปาหมาย
เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผู
เสียหายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมตอ งพิสจู น
ความรับผิด รวมทัง้ การกำหนดใหมกี ารจัด
ตั้งกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข เพือ่ ใชจา ยเปนเงินชดเชย
ใหแกผูเสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลที่ราง
พระราชบัญญัติกำหนด (รวมถึงบริษัทใน
ฐานะผูประกอบกิจการสถานพยาบาล) มี
หนาทีต่ อ งจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาว
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราตามที่
คณะกรรมการคุมครองผูเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้
ปจจุบนั ยังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เปนกฎหมายทีอ่ อกมาเพือ่ คุม ครองการเก็บ
รวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลตางๆ ซึ่งรวมถึงผูรับบริการใน
สถานพยาบาลดวย ซึ่งกฎหมายดังกลาว
กำหนดใหบริษทั ซึง่ เปนผูค วบคุมขอมูลสวน
บุคคลมีหนาทีจ่ ดั มาตรการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยทีเ่ หมาะสม เพือ่ ปองกันการสูญหาย
เขาถึง เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ รวม
ทัง้ ตองมีการแจงวัตถุประสงคและขอความ
ยินยอมของเจาของขอมูลในการการเก็บ
รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
กอนมีการดำเนินการดังกลาวเสมอ เวนแต
กฎหมายใหอำนาจดำเนินการไดโดยไมตอ ง
ขอความยินยอม นอกจากนี้ เจาของขอมูล
ยังมีสทิ ธิทจ่ี ะรองขอผูค วบคุมขอมูลใหดำเนิน
การตางๆ กับขอมูลของตนตามสิทธิทก่ ี ฎหมาย
กำหนด ซึ่งหากบริษัทและโรงพยาบาลไม
สามารถจัดมาตรการดานความปลอดภัย
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และดำเนินการตางๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได เจาของขอมูลและหนวยงานของรัฐอาจ
เขาดำเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายและคาปรับเพื่อเปนการลงโทษได ดังนั้น บริษัทไมอาจ
รับรองไดวา การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบใหม รวมทั้งการตีความกฎหมายและกฎระเบียบใหมๆ ดังกลาว หรือการกำหนด
นโยบายใหมที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จะไมสงผลกระทบตอ
ผลการดำเนินงานและโอกาส ทางธุรกิจของบริษัท
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 ในสวนของการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการมีผล
บังคับของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทและโรงพยาบาล
เครือขายไดดำเนินการตัง้ คณะทำงานเพือ่ ตรวจสอบและดำเนินการตางๆ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกำหนด เชน การมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทีเ่ หมาะสมของการดูแล
รักษาขอมูลสวนบุคคลที่เก็บในบริษัทและโรงพยาบาล การกำหนดนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งกำหนดรายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังครอบคลุมการใชสิทธิตางๆ ของเจาของขอมูลสวน
บุคคล รวมทัง้ การแตงตัง้ เจาหนาทีค่ มุ ครองขอมูลสวนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกำหนด เปนตน
โดยบริษัทเห็นวาการดำเนินการตางๆ ดังกลาว อาจชวยปองกันและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของได
ความเสี่ยงในดานการแขงขัน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจทีม่ กี ารแขงขันสูง นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาล
เอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว บริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับ
กลางและระดับลางซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อขยายฐานลูกคา
ปจจุบนั โรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนมากกวา 380 แหงทัว่ ประเทศและมีจำนวนเตียง
มากกวา 36,000 เตียง ทัง้ นี้ มีการคาดการณวา จะมีโรงพยาบาลเอกชนเปดใหมในกรุงเทพชานเมือง อีกหลายแหงใน 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
อยางใกลชดิ และเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคต โดยบริษทั มีทมี
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แพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญพรอมใหบริการทางการแพทยทุกดาน พรอมทั้งศูนยแหง
ความเปนเลิศ (Center of Excellence) ทีพ่ ฒ
ั นาบริการทางการแพทยตามมาตรฐานสากล
ตาม Joint Commission International (JCI) โดยมีความรวมมือจากสถาบันทางการ
แพทยชน้ั นำ และมีโรงพยาบาลเครือขายในทุกภูมภิ าคเพือ่ อำนวยความสะดวกเปนทางเลือก
ใหแกผูรับบริการ และสามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลเครือขายเมื่อตองการการรักษา
พยาบาลที่มีความซับซอนอีกดวย
ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหารที่สำคัญไวได
ความเสีย่ งจากการทีไ่ มสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบ ริหารทีส่ ำคัญไวได
ถือเปนความเสีย่ งอีกประการหนึง่ ของบริษทั เนือ่ งจากบุคลากรทางการแพทยและผูบ ริหาร
เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จ บริษัทจึงใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยการสรางความเชื่อมั่น สรางความเปนอยูที่ดีและ
ความปลอดภัยดานสาธารณสุขใหกบั พนักงาน รวมถึงสรางแรงจูงใจตางๆ ใหหลากหลาย
และจัดสรรปจจัยทีอ่ าจสงผลตอการรักษาบุคลากรไวใหเพียงพอและตรงตอความตองการ เชน
• พัฒนาความรูค วามสามารถอยางตอเนือ่ งเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละทักษะในดานตางๆ
ทีจ่ ำเปนตอการปฏิบตั งิ านตามตำแหนงของพนักงาน มีการฝกอบรมทักษะทางคลินกิ
(BDMS Simulation Center) เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญดานการปฏิบัติการทาง
การแพทย
• จัดสรรการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ใหกบั พนักงานอยางเรงดวน โดยถือเปน
บุคลากรกลุมแรกๆ ของประเทศในการไดรับวัคซีน รวมไปถึงการจัดสรรใหกับ
ครอบครัวพนักงานและญาติที่พักอาศัยอยูในเคหะสถานเดียวกัน ซึ่งถือเปนองคกร
ไมกี่แหงในประเทศไทยที่คำนึงถึงการดูแลพนักงานแบบครอบคลุม ทั้งยังมีการจัด
ชุดตรวจ ATK ใหกบั พนักงาน โดยทุกสำนักงานตองทำการตรวจทุกสัปดาหอยางนอย
สัปดาหละหนึง่ ครัง้ กอนเขาทำงาน และจัดใหมกี ารตรวจใหถข่ี น้ึ หากเปนการทำงาน
หลังวันหยุดยาวตามเทศกาล เพือ่ ลดอัตราเสีย่ งและสรางสภาพแวดลอมดานสุขอนามัย
ขั้นสูงสุดใหกับพนักงาน
• ปรับโปรแกรมสวัสดิการใหเปนแบบยืดหยุน ทีด่ ขี น้ึ เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของพนักงาน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรทางการแพทยในแตละชวงอายุ มีการ
ประกันสุขภาพทีม่ โี ปรแกรมหลากหลายใหพนักงานสามารถเลือกรูปแบบการประกัน
สุขภาพทีเ่ หมาะกับความตองการของตนเอง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปทอ่ี อก
แบบใหเหมาะสมตามอายุและลักษณะการทำงานของพนักงานแตละคน มีศูนย
ออกกำลังกายและฟตเนส ซึ่งประกอบดวยหองออกกำลังกาย (Weight Training)
ที่มีผูเชี่ยวชาญคอยแนะนำโปรแกรมการออกกำลังที่ถูกตองและเหมาะสม รวมถึง
โครงการ BDMS Well-Being โดยการจัดคลาสออกกำลังกายกลางแจงแบบเวนระยะ
หางเพื่อใหพนักงานไดเรียนรูการออกกำลังกายแบบการบริหารและเนนการทำงาน
ของหัวใจ (Cardio Exercise) รวมถึงการผอนคลายกลามเนื้อ (Stretching) เพื่อ
สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และสมสวน
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• สรางขวัญและกำลังใจใหกบั ผูบ ริหาร
และบุคลากร โดยเฉพาะในชวงของ
การระบาดของโควิด-19 ที่บุคลากร
ทางการแพทยตองปฏิบัติงานอยาง
หนัก โดยจัดใหมกี ารทำงานจากทีบ่ า น
(Work from Home) หรือจัดวันหยุด
ใหเหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่มี
บุตรเล็กหรือกอนวัยเรียน เพื่อลด
ความเสีย่ งและเพือ่ ใหพนักงานมีความ
สุขและมีสมดุลชีวติ การทำงานทีด่ ี และ
สำหรับพนักงานที่ตองมาทำงานปกติ
ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 บริษัทจัดใหมีรถรับสงระหวาง
สถานที่ทำงานและหอพัก เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานดวย
นอกจากนี้ จากการเปนโรงพยาบาลที่
มีเครือขายครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กือบทัว่ ประเทศ
บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรมี
โอกาสกลับภูมิลำเนา โดยเปดโอกาสใหมี
การโอนย า ยระหว า งเครื อ ข า ย เพื ่ อ ให
พนักงานไดมกี ารเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ
หรือกลับไปดูแลครอบครัว จากการทีบ่ ริษทั
ใหความสำคัญในความเสีย่ งเรือ่ งนีแ้ ละไดมี
การบริหารจัดการเพือ่ สรางความผูกพันและ
สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ดังนั้น ผล
กระทบของความเสี่ยงจากการไมสามารถ
รักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบ ริหาร
ที่สำคัญไวไดในปจจุบันของบริษัทจึงอยูใน
ระดับทีย่ อมรับและสามารถบริหารจัดการได
ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เนือ่ งจากปจจุบนั ประเทศตางๆ รวมถึง
ประเทศไทย ตางมีแนวคิดในการคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคมากขึ้น จึงไดมีการออก
กฎหมายคุม ครองผูบ ริโภคทีเ่ อือ้ อำนวยตอ
การเยียวยาชดใชความเสียหายที่เกิดจาก
การบริโภค และการฟองรองดำเนินคดีเพือ่

ผูบริโภค เชน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ.
2562 เปนตน ซึ่งกฎหมายดังกลาวจะชวย
อำนวยความสะดวกแกผูบริโภคในการ
ดำเนิ น คดี ก ั บ สถานพยาบาล ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย ทำใหบริษทั มีความ
เสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการใหการ
รั ก ษาพยาบาลเพิ ่ มขึ ้ น และผลจากการ
ประกาศใช พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทีใ่ หความคุม ครอง
สิทธิกบั เจาของขอมูลสวนบุคคล รวมไปถึง
การสรางมาตรฐานในการเก็บ รวบรวม ใช
หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษทั ใน
ฐานะสถานพยาบาลซึ่งมีสวนเกี่ยวของใน
การเก็บ รวบรวมใชขอมูลของผูปวย จึงมี
ผลกระทบจากการประกาศใชกฎหมายฉบับ
ดังกลาว เนือ่ งจากมีการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลเปนจำนวนมากจึงมีความเสีย่ งจาก
การถูกฟองรองตามกฎหมายฉบับดังกลาว
บริษัทตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยง
ดังกลาว จึงไดมีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี
กระบวนการในการดูแล ตรวจสอบ และ
ควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัด
กรองแพทย การคำนึงถึงสิทธิของผูป ว ยใน
การอธิบายใหขอมูลแกผูปวย การบริหาร
ความคาดหวังของผูใ ชบริการ การประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบริการ การเสริม
สรางมาตรฐานการใหบริการตามมาตรฐาน
สากลอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการรักษาพยาบาล
มีคณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงการฝก
อบรมใหความรูท างกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
บุคลากรของบริษัท การกำหนดนโยบาย
และมาตรการในการรั ก ษาความมั ่ น คง
ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ และบริษทั ยังใหความ
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สำคัญกับระบบการรายงานและการเจรจา
แกไขปญหาเมือ่ มีคำรองเรียนจากผูใ ชบริการ
อันเปนการปองกันหรือชวยลดการเกิดขอ
พิพาทในทางกฎหมาย นอกจากนี้ ภาครัฐ
เองก็ไดตระหนักถึงปญหาการฟองรอง
ดำเนินคดีที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดภาระ
คดีขึ้นสูศาล ภาครัฐจึงมีการสงเสริมการ
ระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไดแก การแกไขประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพง (ฉบับที่ 32) วาดวยการดำเนิน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี และ
การประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่
ขอพิพาท พ.ศ. 2562 ซึง่ เปนการดำเนินการ
ยุตขิ อ พิพาทโดยสันติวธิ แี ละปราศจากการ
วินิจฉัยขอพิพาท ทำใหปริมาณคดีที่ขึ้นสู
ศาลลดลง ลดปญหาความขัดแยง และเปน
การชวยลดความเสี่ยงจากการฟองรองคดี
ไดอีกทางหนึ่งดวย

ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากวิกฤต
การณตา งๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอความเชือ่ มัน่
ในการเขารับการบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุม
ได อาทิ สถานการณทางการเมืองภายใน
ประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติตา งๆ และ
การแขงขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะสงผลกระทบ
โดยตรงตอปริมาณผูร บั บริการชาวตางชาติ
ทีจ่ ะเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทย บริษัทจึงไดมีนโยบายกระจายและลด
ความเสีย่ งโดยการขยายเครือขายโรงพยาบาล
ตามจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพและมีความ
ตองการในการรักษาพยาบาลใหครอบคลุม
ทั้งประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังกระจาย
ฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลาย
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากผูรับ
มีมลู คาการลงทุน (ทีอ่ ยูใ นรูปของทุนทีช่ ำระ
บริการชาวตางชาติ
บริษทั มีรายไดสว นหนึง่ จากผูร บั บริการ แลวเงินใหกยู มื แกบริษทั ยอย และภาระค้ำ
ชาวตางชาติ ซึ่งรวมถึงผูที่มีภูมิลำเนาหรือ ประกันที่บริษัทค้ำประกันการกูยืมของ
ทำงานในประเทศไทย หรือทีเ่ ดินทางเขามา บริษัทยอยตอสถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31
ในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อ ธันวาคม 2564 รวม 75.6 ลานเหรียญสหรัฐ
เขารับการรักษาโดยเฉพาะ ตลอดจนเจา คิดเปนเงินสกุลบาทประมาณ 2,531.2 ลาน
หนาทีข่ องรัฐบาลตางประเทศ หรือหนวยงาน บาท หรือคิดเปนรอยละ 2.0 ของสินทรัพย
ของรัฐ หรือพนักงานของบริษัทเอกชนใน รวมของบริษัท
การลงทุนในตางประเทศของบริษัท
ตางประเทศ โดยปจจัยที่ทำใหผูรับบริการ
รวมถึงการถือหุนที่สำคัญในบริษัทดัง
กลุมนี้เขามาใชบริการรักษาพยาบาลใน
ตอไปนี้
ประเทศไทย ประกอบดวยมาตรฐานและ
• ลงทุนในอัตรารอยละ 80.0 ใน Angkor
คุณภาพของการใหบริการทางการแพทยท่ี
Pisith Co., Ltd. บริหารโรงพยาบาล
เปนทีย่ อมรับไดระดับมาตรฐานสากล คาใช
Royal Angkor International Hospital
จายดานการรักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล
• ลงทุนในอัตรารอยละ 100.0 ใน Phnom
และความมีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมการ
Penh Medical Services Co., Ltd.
ทองเที่ยวของไทย
บริหารโรงพยาบาล Royal Phnom
Penh Hospital
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• ลงทุนในอัตรารอยละ 100.0 ใน BDMS International Medical Services Co., Ltd.
• ลงทุนใน N-Health Asia Pte. Ltd. ในอัตรารอยละ 100.0 โดย N-Health Asia
Pte. Ltd. ไดลงทุนใน N-Health (Cambodia) Co., Ltd. และ N-Health Myanmar
ในอัตรารอยละ 100.0 และรอยละ 60.0 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจเซ็นทรัลแล็บ
ปจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในตางประเทศของบริษทั เชน กฎหมาย
กฎระเบียบ หรือนโยบายของรัฐบาลตางประเทศที่ใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตาง
ประเทศของบริษทั หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือคาใชจายในการลงทุนหรือการดำเนินงาน
ที่สูงกวาที่คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว และอาจสง
ผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงทางดานการเงิน
ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล
การใหการรักษาพยาบาลผูป ว ยกอนการเรียกเก็บคารักษา กอใหเกิดความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารจัด
การเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญดังตอไปนี้
1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่รับผิดชอบคารักษาพยาบาลดวยตนเอง บริษัทมี
นโยบายในการประเมินราคาคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพื่อใหผูรับ
ผิดชอบคาใชจายรับทราบงบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำลวงหนา
2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นใหกับผู
รับผิดชอบคาใชจา ยทราบเปนระยะตลอดการรักษาและใหทยอยชำระเพือ่ เปนการ
แบงเบาภาระการชำระเงินคารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้นการ
รักษา
3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษทั คูส ญ
ั ญานัน้ บริษทั มีนโยบายในการ
ใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษทั
คูส ญ
ั ญากอน พรอมทัง้ ทบทวนผลการติดตอของบริษทั ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ และ
บริษัทมีการหยุดการใหเครดิตเพิ่ม หากวงเงินคงคางเกินจำนวนที่กำหนดไว ซึ่ง
นโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได
ทัง้ นี้ บริษทั มีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มีการประชุมอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการ
ประกอบดวยผูบริหารฝายการเงินและฝายปฏิบัติการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน รวมทั้งหาทางออกที่
เหมาะสมใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีที่เกิดปญหาการชำระคารักษาพยาบาลเพื่อลด
ความเสี่ยงดานนี้ได
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินสวนที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
(Floating Rate) คิดเปนรอยละ 27.4 ของหนีส้ นิ ทางการเงินทัง้ หมด ซึง่ ความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมี
นโยบายการปองกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ซึง่ รวมถึงการเขาทำสัญญาปองกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
กำหนดตามภาวะตลาดในขณะนั้น
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา
บริษทั มีรายไดสว นหนึง่ จากการใหบริการแกผรู บั บริการชาวตางชาติทเ่ี ดินทางเขามา
ในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจของประเทศของผูร บั บริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวน
ผูรับบริการชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของบริษัท ในลักษณะ
เดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศทีม่ ผี ลกระทบตอจำนวนผูร บั บริการในประเทศ
ดังนัน้ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั จึงอาจไดรบั
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูรับบริการชาวตางชาติ
นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับสกุลเงินบาท
ซึง่ เปนตัวกำหนดความสามารถในการแขงขันดานราคาของบริษทั เทียบกับผูใ หบริการดาน
การรักษาพยาบาลในประเทศอื่น เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอกทีอ่ ยูน อกเหนือความควบคุมของบริษทั โดยในกรณีน้ี บริษทั พยายามทีจ่ ะ
รักษาสัดสวนของผูรับบริการในประเทศ และผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับที่
เหมาะสมเพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยในป 2564 คาเงินบาทเคลือ่ นไหวอยูร ะหวาง
29.59-33.66 บาทตอดอลลารสหรัฐ
2.2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับตามที่คาดหวัง
ในการลงทุนผูล งทุนอาจไดรบั ผลตอบแทนทัง้ ในดานราคาของหลักทรัพยทเ่ี พิม่ ขึน้ และ
จากเงินปนผลของหลักทรัพยที่ลงทุน อยางไรก็ตาม ราคาหุนของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ซึ่งหลายปจจัยบริษัทไมสามารถควบคุมได เชน การเปลี่ยน
แปลงตามนโยบาย กฎ ขอบังคับ หรือเงือ่ นไขตางๆ ทีม่ ผี ลตออุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะวิกฤต สถานการณทไ่ี มปกติ เชน โรคโควิด-19 เปนตน ปจจัยดังกลาวอาจทําใหราคา
หุนลดลงต่ำกวาราคาที่นักลงทุนซื้อ และ/หรือสูงกวาราคาที่นักลงทุนขายหุนออกไป
นอกจากนี้ ปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทเหลานี้อาจสงผลกระทบถึงความ
สามารถในการจายเงินปนผลของบริษัท ดังนั้น แมวาบริษัทจะมีนโยบายจายเงินปนผล
ไมตำ่ กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แตเงินปนผลทีไ่ ดรบั ในแตละปอาจ
จะอยูใ นระดับทีต่ ำ่ กวาทีค่ าดหวัง ทําใหนกั ลงทุนอาจจะมีความเสีย่ งจากความไมแนนอน
ของผลตอบแทนที่จะไดรับ
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3

การขับเคลื่อนธุรกิจ

เพื่อความยั่งยืน

ตอบสนองและจัดการประเด็นสาระสำคัญ
และการสื่อสารผลดำเนินงานดานความ
ยั่งยืนตอสาธารณะ
นโยบายและการดำเนินงานดานการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืนของ BDMS เปนสวนหนึง่
ของกลยุทธการดำเนินธุรกิจในประเด็นดาน
นวัตกรรมดานสุขภาพและดานการพัฒนา
อยางยั่งยืนในป 2564 โดยกลยุทธองคกร
ดานนวัตกรรมมุงเนนการบูรณาการวิทยา
การ Telemedicine และ E-Commerce
รวมถึงการสนับสนุนการใชนวัตกรรมเพื่อ
3.1 นโยบายและเปาหมาย
ดานสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
1
การจัดการดานความยั�งยืน
ในการใหบริการทางการแพทย และกลยุทธ
BDMS กำหนดนโยบายการพั ฒ นา ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มุงเนนการ
อยางยั่งยืนและแนวทางการบริหารจัดการ บูรณาการมาตรฐานและแนวทางการจัดการ
องคกรตามหลักการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เพือ่ ดานเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และสังคมตลอด
สรางการมีสว นรวมกับผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
รวมทัง้ มุง รักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย 3.2 การจัดการผลกระทบตอ
ระบุหนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรม- ผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา
2
การบริ ษ ั ท กรรมการผู  อ ำนวยการใหญ ของธุรกิจ
กระบวนการหลักในการสงมอบบริการ
คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการ
ุ คาของ BDMS ครอบคลุม
เพื่อดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดหวงโซคณ
ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองคกร เพือ่ ดำ- กระบวนการตั้งแตการคัดกรองผูใชบริการ
เนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา BDMS จนถึงสิน้ สุดกระบวนการรักษาหรือสนับสนุน
สูความยั่งยืน ครอบคลุมการสรางสวนรวม สุขภาพ โดยกระบวนการคัดกรองกอนเขา
กับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา การ ใชบริการจะระบุความสามารถและจัดลำดับ
ระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญ การ ในการใหบริการ กอนเขาสูขั้นตอนการรับ
1 นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20200409bdms-sustainability-development-policy-th.pdf และคลิปที่ https://youtu.be/QgVeUZ7A24g
2 ดูรายละเอียดผูมีสวนไดเสียของ BDMS เพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564
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เขาบริการที่ครอบคลุมการลงทะเบียนและการใหขอมูลแนวทางการรักษา การใหบริการ
หรือการปฏิบัติตัวในสถานใหบริการ รวมถึงสื่อสารคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อตกลงเขาสู
กระบวนการรับบริการโดยบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสนับสนุน ไดแก บริการ
ฉุกเฉิน การวินจิ ฉัย การรักษา และบริการอืน่ ๆ จนสิน้ สุดกระบวนการ และอาจมีกระบวน
การสงตอการรักษาหรือการติดตามอาการตามความเหมาะสม
BDMS สรางการมีสว นรวมกับผูม สี ว นไดเสียตลอดหวงโซคณ
ุ คาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ กลุม
ผูมีสวนไดเสียที่สำคัญของ BDMS ไดรับการระบุเปน 5 กลุม โดยมีตัวอยางรายละเอียด
ความคาดหวังและแนวทางการตอบสนองตอความคาดหวัง เชน การกำหนดผูร บั ผิดชอบ
ทีผ่ า นการฝกอบรมเพือ่ สงมอบบริการทีไ่ ดมาตรฐานแกลกู คาและผูป ว ย การกำหนดชองทาง
สื่อสารและโครงการที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาศักยภาพและความผูกพันของพนักงานและ
บุคลากรทางการแพทย การสื่อสารขอมูลแนวทางและผลดำเนินงานดานความยั่งยืนเพื่อ
ความโปรงใสและมาตรการจัดการความเสีย่ งแกนกั ลงทุนและผูถ อื หุน การสนับสนุนความ
รวมมือสูการจัดซื้ออยางยั่งยืนและโปรงใสเสมอภาคแกคูคา และการสงเสริมโครงการให
ความรูด า นสุขภาพ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และติดตามคุณภาพสิง่ แวดลอมแกชมุ ชน
และสังคม

3.3 การจัดการดานความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดลอม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม3
BDMS กำหนดนโยบายดานสิง่ แวดลอม BDMS Earth Healthcare รับผิดชอบบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment
of Care Committee: ECC) ทีแ่ ตงตัง้ ขึน้ เพือ่ กำหนดแนวทางการดำเนินงานดานสิง่ แวดลอม
ตามขอกำหนด รวมถึงเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
โดยมุง เนนการสรางจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอมไปพรอมกับการกำหนดสภาพ
แวดลอมและระบบการบริหารจัดการตามขอกำหนดและมาตรฐานสากล เพือ่ กาวสูธ รุ กิจ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและลดผลกระทบตลอดหวงโซและสรางคุณคารวมระหวาง
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ทั้งนี้นโยบายดังกลาวจะตอบสนองความทา
ทายประเด็นดานสิง่ แวดลอม ครอบคลุมการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย การลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพือ่ มุง สูส งั คมคารบอนต่ำ การจัดการทรัพยากรดานน้ำ
และพลังงาน การฟน ฟู สรางสรรค ตอยอดโครงการรักษาระบบนิเวศของชุมชน การสงเสริม
การผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนตลอดหวงโซคุณคา การสงเสริมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และสรางการมีสว นรวมกับชุมชนและแลกเปลีย่ นความรูเ พือ่ นำ
ไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3 ดูรายละเอียดนโยบายสิ่งแวดลอม BDMS Earth Healthcare เพิ่มเติมที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporategovernance/20200103-bdms-earth-healthcare-policy-th.pdf
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3.3.2 ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม4
BDMS กำหนดการบริหารจัดการโครงการ และติดตามผลดำเนินงานดานสิง่ แวดลอมสอดคลองตามนโยบายดานสิง่ แวดลอม BDMS
Earth Healthcare และประเด็นสาระสำคัญดานสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย การจัดการพลังงาน และการจัดการน้ำและน้ำเสีย ซึง่ ตัวอยางรายละเอียดการดำเนินงานของ BDMS ในป 2564 เชน
ปรับสัดสวนการใชหลอดไฟ LED และการใชแผงโซลารเพือ่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชนำ้ ทิง้ จากหอระบายความรอนหรือระบบ
RO ใหเกิดประโยชนเพื่อลดการนำเขาน้ำจากแหลงภายนอก หรือการรณรงคและสงเสริมการแยกขยะเพื่อนำไปใชประโยชนหรือสงคืน
ใหแกคคู า ซึง่ การบริหารจัดการทัง้ หมดจะสนับสนุนผลกระทบเชิงบวกตอการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร ผลดำเนินงานของ BDMS
ในป 2564 บริษทั ไมไดรบั การรองเรียนหรือฟองรองอยางเปนทางการจากหนวยงานกำกับดูแลหรือผูม สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของ และเปดเผย
5
รายละเอียดสถิติดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
BDMS นำรองโครงการตรวจประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2564 จากทุก
6
กิจกรรมทางธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ตามมาตรฐาน ISO 14064-1
โดยบริษทั บูโร เวอริทสั ประเทศไทย (Bureau Veritas, Thailand) และพบวาแหลงการ
ปลอยกาซเรือนกระจกหลักมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกโดยออม (ขอบเขตที่ 2 การใชพลังงานไฟฟาจากภายนอก) ที่ 20,513.7 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ
93.4% ของการปลอยกาซเรือนกระจกทัง้ หมดที่ 21,962 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
โดย BDMS ไดกำหนดแผนงานขยายขอบเขตการเก็บขอมูลและตรวจประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกใหครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
ในอนาคต รวมทั้งกำหนดนโยบายแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน กำหนดใหเปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกเปน
สวนของเกณฑการคัดเลือกและประเมินคูคา การปรับแนวทางการซื้อสินคาและอุปกรณไฟฟา จัดอบรมและสื่อสารแนวทางการเก็บ
ขอมูลแกบุคลากรในองคกร เปนตน

3.4 การจัดการความยั�งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม7
BDMS กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคมตามขอกำหนดและประเด็นสาระสำคัญในมิติสังคมที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกองคกร เชน กำหนดแนวปฏิบตั กิ ารจางและเลิกจางบุคลากร นโยบายเกีย่ วกับการจางงานทีไ่ มเลือกปฏิบตั ิ นโยบาย
8
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อตอบสนองประเด็นแนวปฏิบัติ
ดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน มีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและฝกอบรม รวมกับฝายทรัพยากรบุคคลและเจาหนาที่ฝกอบรม
เพื่อดำเนินการตามนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายการแพทย (Clinical) และสายงานสนับสนุน (Non Clinical) เพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและโครงการเพื่อสรางความ
ผูกพันกับบุคลากรตามผลสำรวจเพื่อตอบสนองประเด็นการจูงใจและรักษาบุคลากร รวมทั้งกำหนดนโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และกำหนดโครงการดาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีเพื่อตอบสนองตอความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของบุคลากร

4 ดูรายละเอียดการบริหารจัดการ โครงการ และผลดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ BDMS เพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564
5 ขอบเขตการรายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอมในป 2564 ครอบคลุม 20 โรงพยาบาล หรือคิดเปน 77.81% ของรายไดจากการดำเนินงานของโรงพยาบาล
ในประเทศไทย
6 คำนวณจากฐานขอมูลของ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ป 2563
7 ดูรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคมเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564
8 ดูรายละเอียดนโยบายเพิ่มเติมที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20160216-bdms-hr-th.pdf
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นโยบายและแนวปฏิบตั สิ ำหรับผูม สี ว นไดเสียภายนอกองคกร BDMS กำหนดแนวทาง
การสรางการมีสว นรวมกับชุมชนเพือ่ สำรวจประเด็นดานสุขภาพ การสนับสนุนดานคุณภาพ
ชีวิต และการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม ที่มุงเนนสงมอบบริการดานสุขภาพแกผูดอยโอกาสในชุมชนและสังคม การให
ความรูดานสุขภาพเชิงปองกันและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพในชุมชน และ
ความรวมมือกับผูใชบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมผานการใชผลิตภัณฑ
หรือบริการของบริษัท นอกจากนี้ BDMS ยังดำเนินการสื่อสารการตลาดแนวปฏิบัติดาน
การขายและการติดฉลากยา สอดคลองตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ กระทรวงพาณิชย รวมทัง้
พระราชบัญญัติยา เปนตน
9

3.4.2 ผลการดำเนินงานดานสังคม
BDMS กำหนดโครงการและติดตามผลการดำเนินงานดานสังคมตามขอกำหนดและ
ประเด็นสาระสำคัญ ไดแก แนวปฏิบตั ดิ า นแรงงานและสิทธิมนุษยชน การจูงใจและรักษา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร การมีสวนรวมกับ
ชุมชนและการเขาถึงบริการทางการแพทย และแนวปฏิบตั กิ ารดานการขายและการติดฉลาก
โดยมีสรุปผลดำเนินงานดานสังคมในป 2564 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ ปดเผยไวในรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564

9 ดูรายละเอียดโครงการและผลดำเนินงานดานสังคมเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564
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4

คำอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินของฝายจัดการ

4.1 ว�เคราะหการดำเนินงานและฐานะการเง�น
บทวิเคราะหสำหรับผูบริหาร

ป 2564

จำนวน (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (YoY)

รายไดจากการดำเนินงาน
กำไรกอนรายการพิเศษ
กำไรสุทธิ

75,714
7,936
7,936

10%
31%
10%

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ยอย มีรายไดจาก
การดำเนินงานรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 75,714 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 10% จากป 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดผูปวยชาวไทยจาก
จำนวนผูป ว ย COVID-19 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตัง้ แตไตรมาส 2/2564 ขณะทีร่ ายไดผปู ว ยชาวตางชาติ
ยังคงลดลงจากมาตรการจำกัดการเดินทางทั่วโลก อยางไรก็ตามเริ่มเห็นการเติบโตที่ดีใน
กลุม Fly-in Patient ในไตรมาส 4/2564
บริษทั และบริษทั ยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษจำนวน 7,936 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 31%
จากป 2563 เปนผลมาจากการเติบโตที่ดีของรายได การควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง
และการลดลงของคาใชจายทางการเงิน
ในป 2563 บริษทั และบริษทั ยอยมีการบันทึกกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนทัง้ หมด
ในบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) (“BH”) จำนวน 1,169 ลานบาท
ทำใหกำไรสุทธิในป 2564 เติบโต 10%

สรุปเหตุการณที่สำคัญในป 2564

ในป 2564 ประเทศไทยเผชิญกับการแพรระบาดครั้งใหญของ COVID-19 สงผลให
มีผูติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นมาก ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ บริษัทได
รวมมือกับภาครัฐในการขับเคลือ่ นมาตรการเฝาระวัง ควบคุม และรักษาผูป ว ย COVID-19
โดยบริษัทมีศักยภาพในการใหบริการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การฉีดวัคซีนใหแกประชาชน บริษัทไดประสานความรวมมือกับหลายฝาย เพื่อ
สนับสนุนการฉีดวัคซีนใหประชาชนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใหบริการการฉีด
วัคซีนกวา 4 ลานโดส ทัง้ ในโรงพยาบาลเครือขาย ศูนยการคา และสำนักงานตางๆ
2. การตรวจหาเชือ้ COVID-19 ดวยหองปฏิบตั กิ ารทีผ่ า นการรับรองมาตรฐาน ปจจุบนั
บริษทั มีการเพิม่ ศักยภาพใหรองรับการตรวจคัดกรองเชือ้ แบบ RT-PCR ไดมากกวา
10,000 ตัวอยางตอวัน

95

3. ใหบริการหอผูปวยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel โดยรวมมือกับโรงแรมตางๆ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมใหเปนสถานพยาบาลชั่วคราวในการเฝาระวังอาการสำหรับ
ผูป ว ยทีม่ อี าการไมรนุ แรง ทัง้ นีบ้ ริษทั มีความสามารถในการใหบริการสูงสุด ประมาณ
6,000 เตียง
4. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย) ขนาด 100 เตียง
ในเดือนกรกฎาคม 2564 เปนความรวมมือระหวาง BDMS กับกองทัพอากาศ เพือ่
รองรับผูต ดิ เชือ้ COVID-19 กลุม ทีม่ อี าการรุนแรงปานกลาง ทัง้ นีจ้ ากจำนวนผูป ว ย
ที่ลดลง บริษัทจึงไดสงมอบโรงพยาบาลสนาม พรอมระบบและอุปกรณทางการ
แพทยใหกับกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใชประโยชนตอไป
5. จัดตัง้ หอผูป ว ยเฉพาะ (Cohort ward) ในโรงพยาบาลเครือขายเพือ่ รองรับผูต ดิ เชือ้
COVID-19 โดยมีความสามารถในการรองรับผูปวยสูงสุดมากกวา 3,000 เตียง
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับป 2564

(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการดำเนินงาน

ป 2564

ป 2563

เปลี่ยนแปลง

รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคา
รายไดอื่น
รายไดจากการดำเนินงานรวม

71,541
2,910
1,263
75,714

65,166
2,908
983
69,057

10%
0%
28%
10%

ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานรวมจำนวน 75,714
ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,657 ลานบาท หรือ 10% จากป 2563 เนื่องจาก
• รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 71,541 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,375 ลานบาท หรือ
10% จากป 2563 สาเหตุหลักมาจากรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 (คิดเปน
14% ของรายไดคารักษาพยาบาล ในป 2564) หากไมรวมรายไดดังกลาว รายได
คารักษาพยาบาลที่ไมรวม COVID-19 จะลดลง 6% จากป 2563 เนื่องจาก Fly-in
Patient ที่ลดลง
ในป 2564 รายไดผูปวยชาวไทยเพิ่มขึ้น 14% สาเหตุหลักมาจากจำนวนผูปวย
COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแตไตรมาส 2/2564 ขณะที่รายไดผูปวยชาวตางชาติลดลง
6% จากป 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงผูป ว ยกลุม Fly-in Patient เชน ชาว
ตะวันออกกลาง ลดลง 30% อยางไรก็ดมี กี ารฟน ตัวของผูป ว ยชาวตางชาติทท่ี ำงาน
ในประเทศไทย (Expatriate) เชน ชาวญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 7% และ
4% ตามลำดับ ทัง้ นีส้ ดั สวนรายไดของผูป ว ยชาวไทยตอตางชาติเปลีย่ นแปลงจาก 79%
ตอ 21% ในป 2563 เปน 82% ตอ 18% ในป 2564
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นอกจากนีย้ งั มีการเติบโตทีด่ จี ากรายไดผปู ว ยใน ซึง่ เติบโต 17% จากป 2563 สงผล
ใหอตั ราการครองเตียงเพิม่ ขึน้ จาก 52% ในป 2563 เปน 60% ในป 2564 (ไมรวม
Hospitel และโรงพยาบาลสนาม) โดยเปนอัตราการครองเตียงของผูป ว ย COVID-19
เทากับ 86% และอัตราการครองเตียงของกลุมผูปวยที่ไมเกี่ยวกับ COVID-19
เทากับ 49%
รายไดคารักษาพยาบาลของป 2564

เปลี่ยนแปลง (yoy)

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล
แบงตามกลุมผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ
ผูปวยชาวไทย
ผูปวยชาวตางประเทศ
แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ
กรุงเทพและปริมณฑล
นอกกรุงเทพและปริมณฑล
แบงตามกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน
ผูปวยนอก
ผูปวยใน

สัดสวนของรายได

10%
14%
(6)%

82%
18%

10%
9%

57%
43%

4%
17%

45%
55%

• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 2,910 ลานบาท ใกลเคียงกับป
2563
• รายไดอน่ื จำนวน 1,263 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 28% จากป 2563 สวนใหญเกิดจากเงิน
ชดเชยความเสียหายที่โรงพยาบาลเครือขายไดรับจำนวน 200 ลานบาท
(หนวย : ลานบาท)

คาใชจายจากการดำเนินงาน

ป 2564

ป 2563

เปลี่ยนแปลง

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม

49,462
15,029
64,491

46,371
14,161
60,532

7%
6%
7%

ในป 2564 บริษทั และบริษทั ยอยรายงานคาใชจา ยในการดำเนินงานและคาเสือ่ มราคา
จำนวน 64,491 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,959 ลานบาท หรือ 7% จากป 2563 ซึ่งเปนการ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีต่ ำ่ กวาการเพิม่ ขึน้ ของรายไดจากการดำเนินงานรวม เนือ่ งจากการควบคุม
คาใชจายอยางตอเนื่อง
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รายการอื่นๆ
• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 21 ลานบาท ลดลง 92% จาก
ป 2563 สวนใหญเกิดจากการไมมีสวนแบงกำไรเงินลงทุนใน BH จากการขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดใน BH ในไตรมาส 4/2563
• คาใชจายทางการเงิน จำนวน 728 ลานบาท หรือลดลง 16% จากป 2563 จาก
การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
• ภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 2,103 ลานบาท ลดลง 24% จากป 2563 เนื่องจาก
ในป 2563 บริษัทบันทึกภาษีจากรายการพิเศษ จำนวน 1,260 ลานบาท
รายการพิเศษ (“Non-recurring items”)
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีการบันทึกกำไรพิเศษจำนวน 1,169 ลานบาท
(สุทธิคาใชจายทางภาษี) จากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
(หนวย : ลานบาท)

ว�เคราะหความสามารถในการทำกำไร

ป 2564

ป 2563

เปลี่ยนแปลง

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

17,545
23.2%
21
11,322
15.0%
7,936
10.5%
7,936
10.5%
0.50
15,892

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

17%
(92)%
28%
31%
n.a.
10%
10%

หมายเหตุ
EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม-รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
อัตรากำไรคำนวณจากฐานรายไดจากการดำเนินงานรวม

บริษทั และบริษทั ยอยมี EBITDA จำนวน 17,545 ลานบาท ในป 2564 เพิม่ ขึน้ 17%
สงผลให EBITDA Margin เพิ่มขึ้นจาก 21.6% ในป 2563 เปน 23.2% ในป 2564
กำไรกอนรายการพิเศษ จำนวน 7,936 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 31% จากป 2563 เปนผล
มาจากการเติบโตที่ดีของรายได การควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง และการลดลงของ
คาใชจายทางการเงิน
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ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
จำนวน 1,169 ลานบาท (สุทธิคา ใชจา ยทางภาษี) ทำใหกำไรสุทธิในป 2564 เติบโต 10%
และมีอัตราการทำกำไรสุทธิเทากับ 10.5% มีกำไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.5 บาท
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพย

ธ.ค. 64

ธ.ค. 63

เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยอื่นๆ
รวมสินทรัพย

10,934
9,131
2,005
79,689
17,539
2,862
6,294
128,454

19,666
7,192
1,855
81,313
17,539
3,315
5,170
136,050

(44)%
27%
8%
(2)%
0%
(14)%
21%
(6)%

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและ
บริษทั ยอยมีสนิ ทรัพยรวม 128,454 ลานบาท ลดลง 6% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สวนใหญมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 8,733 ลานบาท
ซึ่งนำไปใชจายเงินปนผล และจายคืนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีคาความนิยม จำนวน 17,539 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยคานิยมสวนใหญเกิดจากการรวมกิจการกับ (1) กลุม โรงพยาบาลพญาไท
และเปาโล จำนวน 9,310 ลานบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร โรงพยาบาล
เทพากร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จำนวน 3,285
ลานบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุงเทพสิรโิ รจน จำนวน 2,702 ลานบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดมี
การทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ขี อ บงชีข้ องการดอยคา
เกิดขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาคาความนิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา
สำหรับสินทรัพยอน่ื ๆ จำนวน 6,294 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย สินทรัพยทาง
การเงินหมุนเวียนอืน่ ไดแก เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินฝากประจำและตัว๋ เงินคลัง จำนวน
1,708 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวร จำนวน 1,289
ลานบาท
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(หนวย : ลานบาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

ธ.ค. 64

ธ.ค. 63

เปลี่ยนแปลง

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

5,035
4,627
14,596
1,000
3,157
12,274
40,689
83,845
3,920
87,765

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

13%
25%
0%
(84)%
(9)%
0%
(9)%
(5)%
10%
(4)%

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 40,689
ลานบาท ลดลง 9% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สวนใหญเกิดจากการลดลงของเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนของผูถ อื หุน ของบริษทั และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 87,765
ลานบาท ลดลง 4% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การบริหารสภาพคลองและเงินทุน

(หนวย : ลานบาท)

กระแสเง�นสด

ป 2564

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

14,561
(4,763)
(18,531)
(8,733)
19,666
10,934

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 8,733 ลานบาท โดยบริษทั และบริษทั ยอยมีเงินสดสุทธิ
ยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 19,666 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือ
เทากับ 10,934 ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 14,561 ลานบาท สวนใหญเกิดจาก
กำไรในป 2564
สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4,763 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการ
ลงทุนใน อาคารและอุปกรณ จำนวน 3,975 ลานบาท เพือ่ ปรับปรุงและขยายโรงพยาบาล
เครือขาย
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 18,531 ลานบาท สวนใหญเกิดการ
จายเงินปนผล จำนวน 12,738 ลานบาท และการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน จำนวน 5,107 ลานบาท
อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย
ผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
วิเคราะหอัตราสวนหนี้สิน (เทา)
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR)
หนี้สินที่ครบภายใน 1 ป ตอหนี้สิน (%)
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สิน (%)
หนี้สินตอ EBITDA
หนี้สินสุทธิตอ EBITDA
วิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน
หนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
หมายเหตุ
- การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
- หนี้สิน หมายถึงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ป 2564

ป 2563

6.0
9.2

5.3
8.4

1.5
1.3

2.7
2.4

40.7
14.0
34.5

43.8
14.4
40.5

24.1
5.1
18.3
5.3
1.1
0.5

17.2
29.3
2.1
25.2
1.6
0.3

0.5
0.2
0.1

0.5
0.3
0.1
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากป 2563
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานในป 2564
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงจากป 2563 เนือ่ งจาก
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จากการจายเงินปนผล และจายคืนเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินระหวางป
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 43.8 วันในป 2563 เปน 40.7 วันในป 2564 ทั้งนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อการคาและพิจารณาวงเงินเครดิตตามความ
เหมาะสมของคูส ญ
ั ญาในแตละโรงพยาบาล โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใหสนิ เชือ่ การคา
สำหรับคูส ญ
ั ญาในประเทศประมาณ 30-60 วัน สวนคูส ญ
ั ญาตางประเทศประมาณ 30-90
วัน นอกจากนีจ้ ะมีการวิเคราะหทบทวนเครดิตปละครัง้ เพือ่ เปนการบริหารความเสีย่ งทาง
ในการรับชำระหนี้
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลงเล็กนอยจาก 14.4 วันในป 2563 เปน 14.0 วันในป
2564 ทั้งนี้สินคาคงเหลือสวนใหญเปนยาและเวชภัณฑ โดยบริษัทและบริษัทยอยมีแผน
บริหารสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในทีด่ ี มีการตรวจนับสินคา
คงเหลืออยางนอยปละครัง้ โดยพิจารณาตัง้ คาเผือ่ การปรับลดราคาทุน สำหรับสินคาคงเหลือ
ที่มีวันหมดอายุ สินคาคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวนอย หรือสินคาเสื่อมสภาพ เพื่อใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ระยะเวลาชำระหนีเ้ ฉลีย่ ลดลงจาก 40.5 วันป 2563 เปน 34.5 วันในป 2564 เนือ่ งจาก
การจายชำระหนี้ของบริษัท
วิเคราะหอตั ราสวนหนีส้ นิ อัตราความสามารถในการชำระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ จาก 17.2
เทา ในป 2563 เปน 24.1 เทา ในป 2564 จากผลประกอบการที่ดี อยางไรก็ตามอัตรา
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ลดลงอยางมีนัยยะสำคัญ จาก 29.3 เทา
ในป 2563 เปน 5.1 เทาในป 2564 เนือ่ งจากหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทีค่ รบกำหนดภายใน
1 ป (Current portion of interest bearing debt) ที่เพิ่มขึ้น
สวนอัตราสวนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ EBITDA (Net interest bearing debt
to EBITDA) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 0.3 เทา ในป 2563 เปน 0.5 เทา ในป 2564 จากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
วิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอทุน บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ตอสวนของผูถ อื หุน (Interest bearing debt to equity) ลดลงเล็กนอยจาก 0.3
เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปน 0.2 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขณะทีม่ อี ตั ราสวน
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ สวนของผูถ อื หุน (Net interest bearing debt to equity)
ไมเปลี่ยนแปลงที่ 0.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั และบริษทั ยอยมีความมัน่ ใจวา บริษทั มีสภาพคลองทีเ่ พียงพอ มีความสามารถ
ในการชำระหนี้ และสามารถรับมือตอสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปไดจากนโยบายการจัด
การและควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม
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4.2 ปจจัยที่อาจมีผลตอฐานะการเง�นหร�อการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองผูบริหาร
ในป 2565 บริษัทคาดวาธุรกิจการใหบริการทางการแพทยมีแนวโนมขาขึ้นจากการ
กลับมาใชบริการของผูป ว ยทีไ่ มเกีย่ วกับ COVID-19 และ Fly-in Patient เนือ่ งจากสัดสวน
ผูฉ ดี วัคซีนปองกัน COVID-19 ในประเทศและทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ ซึง่ คาดวาจะสงผลใหการเดิน
ทางกลับมาใกลระดับปกติ
เราเชือ่ มัน่ วาอุตสาหกรรมการใหบริการทางการแพทยจะเติบโตในระยะยาวอยางมัน่ คง
จากสังคมผูส งู อายุ รายไดประชากรตอหัวทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะในตางจังหวัด การดูแลสุขภาพ
เชิงปองกันเนือ่ งจากคนใสใจดูแลสุขภาพมากขึน้ เพือ่ อายุทย่ี นื ยาวและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมถึง
การขยายตัวของ Digital Health และประกันสุขภาพในประเทศไทย
กลยุทธในการดำเนินกิจการ
การมีโรงพยาบาลเครือขายที่ครอบคลุมผูปวยในหลายระดับ มีแพทยและพยาบาลที่
มีความสามารถ ภายใตแบรนดที่หลากหลาย ประกอบกับการยกระดับการบริการผาน
นวัตกรรมตางๆ เปนปจจัยสำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจใหเติบโต รองรับความตองการการ
ดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีการวางแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่
สำคัญ ดังนี้
• เพิ่มจำนวนผูรับบริการโดยการกำหนดราคาที่เหมาะสม (Value-based pricing)
บริษทั มุง เนนการเติบโตของรายไดอยางยัง่ ยืนดวยการกำหนดราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่
ใหผูรับบริการไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ คุมคาและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสูการ
แนะนำบอกตอทำใหจำนวนผูรับบริการมากขึ้นในอนาคต
• การพัฒนาเพื่อเขาสูการเปน Smart Healthcare
ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยและนวัตกรรมที่ทันสมัย บริษัทได
พัฒนารูปแบบการใหบริการ มุง สูก ารเปน Smart Healthcare เพือ่ การใหการบริการ
ที่ดี สรางประสบการณที่ประทับใจใหแกผูรับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการทางการแพทย โดยบริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) มาใชชวย
ทำใหการวินิจฉัยโรคถูกตองแมนยำ นอกจากนั้นบริษัทจะเปนบริษัทแหงแรกใน
ประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีทางแพทยมาใชในการดูแลสุขภาพแกคนไขอยางครบ
วงจร โดยคำนึงถึงความตองการของคนไขเปนหลัก ซึง่ ไมเพียงแตการใหบริการปรึกษา
ทางการแพทยแบบออนไลน (Tele-Consultation) เราพัฒนาบริการออนไลนอน่ื ๆ
เชน รานขายยาแบบออนไลน รานขายสินคาสุขภาพออนไลน แอปพลิเคชัน่ ทีน่ ำเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ แอปพลิเคชั่นที่บันทึกขอมูลสุขภาพคนไข และผลิตภัณฑที่
เกีย่ วกับสุขภาพตางๆ การนำเทคโนโลยีทางแพทยมาใชในการดูแลสุขภาพอยางครบ
วงจรจะชวยขยายฐานคนไขจากคนไขระดับกลาง-บนไปยังฐานคนไขจำนวนมาก
จากคนไขในเมืองหลักไปยังเมืองรอง จากคนไขเดิมไปยังคนไขรุนใหม
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• สรางความสัมพันธกับผูชำระเงินแทนผูรับบริการ (Third Party Payors) ซึ่งจะนำ
ไปสูการใชบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
บริษัทมุงสรางความสัมพันธกับผูชำระเงินแทนผูใชบริการ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกัน
สุขภาพ สำนักงานประกันสังคม สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (UCEP) และ
บริษัทเอกชนตางๆ จากการที่คารักษาพยาบาลมีแนวโนมสูงขึ้นและคนไดตระหนัก
ถึงความสำคัญของการมีประกันสุขภาพ เราคาดวาสัดสวนผูมีประกันสุขภาพใน
ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น โดยบริษัทไดรวมมือกับบริษัทประกันตางๆ ออกกรมธรรม
ประกันสุขภาพเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS และพัฒนาระบบสินไหม
อัตโนมัติ (E-Claim) และบริการแสดงใบแจงยอดอิเล็กทรอนิกส (E-Billing) ซึ่งจะ
ชวยอำนวยความสะดวกใหแกบริษทั ประกันและผูป ว ย นอกจากนีบ้ ริษทั มีแผนการ
ขยายบริการผูปวยระบบประกันสังคมในโรงพยาบาลเครือขาย ซึ่งกลยุทธการสราง
สัมพันธกบั ผูช ำระเงินแทนผูใ ชบริการดังกลาว จะชวยเพิม่ ฐานผูช ำระเงินใหหลากหลาย
นำไปสูการใชบริการที่มากขึ้น เพิ่มอัตราการครองเตียงรวมถึงการใชทรัพยากรของ
โรงพยาบาลเครือขายที่ไดลงทุนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธทางการแพทยอื่นๆ
Center of Excellence (CoE): บริษทั มุง มัน่ พัฒนาศักยภาพของศูนยแหงความ
เปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ตามคุณภาพมาตรฐาน
สากล Joint Commission International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทย
กับสถาบันชั้นนำของโลกในการยกระดับมาตรฐานใหทัดเทียมกับตางประเทศ
Health and Wellness: บริษทั ใหความสำคัญกับเวชศาสตรเชิงปองกัน ซึง่ จะชวย
ดูแลปองกันฟน ฟูสขุ ภาพและวินฉิ ยั โรคกอนการเจ็บปวยซึง่ รวมถึงการตรวจสุขภาพ
เชิงลึกที่ออกแบบพิเศษเฉพาะบุคคล
Genomics Center: บริษัทไดลงทุนในบริษัทที่ศึกษาดานพันธุกรรมผานบริษัท
ในเครือ ซึ่งบริษัทเชื่อวาขอมูลทางพันธุกรรมจะชวยเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพ
เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ใหมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น
Procurement Transformation: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ซึ่งนำไปสูผลตอบแทนที่ดีนั้น บริษัทวางแผนที่จะพัฒนาดานการจัดซื้อยาเวชภัณฑ
อุปกรณทางการแพทยและการจัดซือ้ ทัว่ ไปใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยบริษทั มีแผน
จัดหาผูจ ดั จำหนายเพิม่ เติมเพือ่ เปนทางเลือกรวมถึงการเพิม่ การใชยาสามัญ (Generic
drugs) อยางเหมาะสม และรวบรวมการสัง่ ซือ้ เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย และ
คาใชจา ยสนับสนุนอืน่ ๆ ของบริษทั ในเครือเพือ่ ประโยชนในการตอรองดานการจัดซือ้
สงเสริมใหเกิดการจัดซือ้ จัดจาง อยางยัง่ ยืน (Sustainable Procurement) เพือ่ ให
บริษัทเติบโตอยางยั่งยืน
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4.3 ขอมูลสำคัญทางการเง�น
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป

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

2562
ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

2564
ลานบาท รอยละ

4,696.2
899.8
8,850.0
1,843.4

3.5
0.7
6.6
1.4

19,666.4
7,191.8
1,855.2

14.5
5.3
1.4

10,933.7
9,130.8
2,004.9

8.5
7.1
1.6

35.7
16,325.1

0.0
12.2

1,272.9
26.6
30,012.9

0.9
0.0
22.1

19.0
1,707.6
605.4
24,401.4

0.0
1.3
0.5
19.0

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

0.0
13.1
0.3
0.3
58.7
13.1
1.0
0.1

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

0.0
0.4
0.7
0.3
59.8
2.4
12.9
1.0
0.1

4.6
668.8
931.0
353.7
79,689.1
2,862.0
17,538.9
1,289.0
80.9

0.0
0.5
0.7
0.3
62.0
2.2
13.7
1.0
0.1

1,021.8
497.2
117,336.6
133,661.7

0.8
0.4
87.8
100.0

511.4
106,037.4
136,050.3

0.3
77.9
100.0

634.2
0.5
104,052.2 81.0
128,453.6 100.0
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเชา
- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
- หุนกู
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่ถึงกำหนด
ภายในหนึ่งป
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษา
พยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2562
ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

2564
ลานบาท รอยละ

23.8
5,990.2
6,178.4

0.0
4.5
4.6

4,450.0
3,709.8

3.3
2.7

5,034.6
4,627.2

3.9
3.6

193.4
16.9
4,999.8
66.0
1,013.8

0.1
0.0
3.7
0.8

107.5
319.8
82.6
1,705.1

0.1
0.2
0.1
1.3

268.9
3,099.9
76.4
1,005.8

0.2
2.4
0.1
0.8

206.7
574.1
19,263.1

0.2
0.5
14.4

185.5
7.2
652.8
11,220.3

0.1
0.0
0.4
8.2

169.5
1,579.6
15,861.9

0.1
1.1
12.2

4,507.5
30.5
14,591.7

3.4
0.0
10.9

6,000.0
3,141.9
14,593.9

4.4
2.3
10.7

1,000.0
2,888.2
11,496.1

0.8
2.2
8.9

724.0
4,130.7
612.0
2,550.3
70.3
27,217.0
46,480.1

0.5
3.1
0.5
1.9
0.1
20.4
34.8

1,287.3
4,394.9
561.5
3,324.4
63.3
33,367.2
44,587.5

0.9
3.2
0.5
2.4
0.1
24.5
32.7

1,487.0
4,023.8
484.9
3,370.7
76.0
24,826.7
40,688.6

1.2
3.1
0.5
2.6
0.2
19.5
31.7
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
ของบริษัทยอย
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2562
ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

2564
ลานบาท รอยละ

1,758.2

1.3

1,758.2

1.3

1,758.2

1.4

1,589.2
30,166.1
305.0

1.2
22.6
0.2

1,589.2
30,166.1
305.0

1.2
22.2
0.2

1,589.2
30,166.1
305.0

1.2
23.5
0.2

(2,693.6)

(2.0)

(2,699.6)

(2.0)

(2,698.4)

(2.1)

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

0.1
34.2
6.4
62.7
2.5
65.2
100.0

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

0.1
34.6
8.4
64.7
2.6
67.3
100.0

175.8
42,772.9
11,534.7
83,845.3
3,919.7
87,765.0
128,453.6

0.1
33.3
9.1
65.3
3.1
68.3
100.0
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งบกำไรขาดทุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป

2562
ลานบาท รอยละ
รายได
รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการจำหนายสินคา
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไรจากการดำเนินงาน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
การแบงปนกำไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

2563
ลานบาท รอยละ

2564
ลานบาท รอยละ

79,630.3
3,092.4

87.1
3.4

65,166.5
2,907.6

91.2
4.1

71,541.3
2,910.0

94.5
3.8

9.3

0.0

5.4

0.0

4.6

0.0

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

8.3
1.2
9.5
100.0

2,429.0
983.1
3,417.5
71,491.6

3.4
1.4
4.8
100.0

1,262.6
1,267.2
75,718.5

1.7
1.7
100.0

54,276.7
17,446.6
71,723.3
19,678.9
1,022.4
110.1
(928.8)
19,882.6
(3,873.4)
16,009.2

59.4
19.1
78.5
21.5
1.1
0.1
(1.0)
21.8
(4.2)
17.5

46,371.2
14,160.9
60,532.1
10,959.5
272.9
39.1
(870.9)
10,400.6
(2,751.3)
7,649.3

64.9
19.8
84.7
15.3
0.4
0.1
(1.2)
14.5
(3.8)
10.7

49,462.0
15,028.6
64,490.6
11,227.9
21.1
73.1
(728.5)
10,593.6
(2,103.4)
8,490.2

65.3
19.8
85.2
14.8
0.0
0.1
(1.0)
14.0
(2.8)
11.2

15,517.2

17.0

7,214.2

10.1

7,936.1

10.5

492.0
16,009.2

0.5
17.5

435.0
7,649.2

0.6
10.7

554.3
8,490.4

0.7
11.2

0.99
15,742.8

0.45
15,892.0

0.50
15,892.0
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป

กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย สุทธิจากภาษีเงินได
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ
สวนแบงกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม
โอนกลับสวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม
ไปยังกำไรสะสม
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได
รายการทีจ่ ะไมถกู บันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
- สุทธิจากภาษีเงินได
กลับรายการจากการจำหนายเงินลงทุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

2562
ลานบาท รอยละ

2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

16,009.2

17.5

7,649.2

10.7

8,490.4

11.2

(61.9)

(0.1)

-

-

-

-

(108.9)
(500.0)

(0.1)
(0.5)

(4.5)
171.6

(0.0)
0.2

174.5
-

0.2
-

-

(111.7)

(0.2)

-

-

(670.8)

(0.7)

55.4

0.1

174.5

0.2

1,048.8

1.1

3.1
(8.8)
2,619.1

0.0
(0.0)
3.7

72.3
20.8

0.1
0.0

(582.2)

(0.6)

-

-

474.9

0.6

-

466.6
0.5
2,613.4
(204.2) (0.2) 2,668.8
15,805.0 17.3 10,318.0

3.7
3.7
14.4

568.0
742.5
9,232.8

0.8
1.0
12.2

15,289.0
516.0
15,805.0

13.7
0.7
14.4

8,655.0
577.8
9,232.8

11.4
0.8
12.2

16.7
0.6
17.3

9,807.2
510.8
10,318.0
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งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
ปรับรายการที่กระทบกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รายการตัดบัญชีสินทรัพย
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา
ขาดทุนจากการลดมูลคาและตัดจำหนายของภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
หนี้สูญและผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจาย
กำไรจากการขายสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลคามูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายในการออกหุนกูและหุนกูแปลงสภาพตัดจำหนาย
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ
คาใชจายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายวันหยุดพนักงาน
รายไดทางการเงิน
เงินปนผลรับ
ตนทุนทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน

2562
ลานบาท

2563
ลานบาท

2564
ลานบาท

19,882.6

10,400.6

10,593.7

5,752.1
9.6
9.2
188.8
68.1
37.6
(292.5)
(1,022.4)
13.5
(7,619.0)
0.4
(34.8)
15.4
100.1
956.1
10.0
(110.2)
(9.3)
928.8
18,884.1

6,412.7
23.6
4.9
99.4
9.5
9.6
(277.1)
(3.3)
(30.2)
(272.9)
2.4
(2,429.0)
9.1
(0.4)
(2.4)
268.3
443.6
(118.4)
(39.1)
(5.4)
870.9
15,376.4

6,321.3
24.8
16.8
10.2
174.6
230.6
18.8
(260.2)
37.5
(21.1)
2.2
5.8
9.6
(14.8)
250.8
413.2
0.6
(73.1)
(4.6)
728.5
18,465.2
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งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ปี (ตอ)

2562
ลานบาท
สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับจากรายไดทางการเงิน
จายตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

2563
ลานบาท

2564
ลานบาท

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

1,453.1
(21.4)
10.2
41.8

(2,110.9)
(168.6)
(578.9)
45.7

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

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

687.5
918.3
167.6
919.3
(51.1)
(190.6)
12.6
18,116.1
70.4
(586.0)
41.3
(3,080.9)
14,560.9
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งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)

2562
ลานบาท

2563
ลานบาท

2564
ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากเงินปนผลรับ
เงินสดรับ (จาย) ซื้อเงินลงทุนสุทธิในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
จายภาษีเงินไดจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายซื้อสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
กระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

(73.1)
(1.7)
550.7
(169.9)
12,731.8
(2,250.2)
(2.1)
25.3
(7,437.0)
(167.9)
(387.9)
2,818.0

(369.7)
6.0
597.9
(26.7)
18,773.7
24.3
(5.4)
33.8
(6,335.2)
(313.4)
12,385.3

(433.3)
0.7
21.6
21.4
(60.0)
20.0
37.4
(3,975.4)
(395.5)
(4,763.1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินสดจายชำระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน
เงินสดจายชำระไถถอนหุนกู
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
เงินสดรับจากการเรียกชำระคาหุนจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

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

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

(6.2)
(5,107.5)
(492.3)
(8.8)
20.0
(12,737.7)
(198.0)
(18,530.5)
(8,732.7)
19,666.4
10,933.7
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
5.1 ขอมูลทั่วไป
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการแพทย

ที่ตั้งบริษัท

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

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107537000025

เว็บไซต

www.bangkokhospital.com

ทุนจดทะเบียน

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

ขอมูลอางอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย

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

นายทะเบียนหุนกู
และตัวแทนชำระเงิน

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

ผูสอบบัญชี

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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5.2 ขอมูลสำคัญอื่น
บริษัทไดจำกัดการถือหุนของบริษัทโดยคนตางชาติไวในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 25 ของหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของบริษัท

5.3 ขอพิพาท
ทางกฎหมาย
บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทหรือเขาเกี่ยวของในคดีความ
หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบในดานลบ
ตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่เปนจำนวนสูงกวา
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.4 ตลาดรอง
บริษัทไมมีหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศอื่น
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BDMS
SIMULATION
CENTER
ผานการรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ
จาก SSH

ศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิก บีดีเอ็มเอส หรือที่รูจักกันในนามของ
บีดีเอ็มเอส ซิมูเลชั่น เซนเตอร (BDMS SIMULATION CENTER) เปน
แหงแรกในประเทศไทยที่ผานการรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full
Accreditation) ทัง
้ หมวดมาตรฐานหลัก (Core standard) และมาตรฐาน
การจัดการศึกษา (Teaching/Education standard) จาก Society for
Simulation in Healthcare (SSH) ซึง
่ เปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐาน
ทีไ่ ดรบ
ั การยอมรับมากทีส
่ ด
ุ แหงหนึง
่ ในโลก ถือเปนการรับรองคุณภาพ
การฝกอบรมทักษะทางคลินก
ิ ดวยเทคนิคจำลองสถานการณเสมือนจริง
ทางการแพทยที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเปนการรับรอง
มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนแพทยชน
้ั นำตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย
ฮารวารด มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส มหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยดุก
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นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษทั ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยเชือ่ วาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ
ระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมาย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว
พรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียรายอืน่ ซึง่ จะมีสว นชวยใหการดำเนิน
ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง
คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อใหกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงานของกลุม บริษทั ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยได
แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวของ
กับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไขเพิ่มเติมนโยบายดาน
การกำกับดูแลกิจการทีม่ อี ยูใ หทนั สมัยเหมาะสมกับสภาวการณปจ จุบนั และสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ระดับสากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทบทวนอนุมัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการ
ดวยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและ
ระบบตรวจสอบใหเพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรา งแผนการดำเนิน
การตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้
คณะกรรมการไดดแู ลฝายบริหารใหปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพือ่ ให
ธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อกำกับดูแลใหองคกรดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศ และมีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสามารถบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคหลักขององคกร ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ
อันสงเสริมใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว เปนประโยชนตอสังคม มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสีย และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
นอกจากคณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบตามที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแลว ยังมีบทบาทหนาที่สำคัญใน
ดานตางๆ ตามที่ไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังตอไปนี้
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกร
คณะกรรมการตองยึดมัน่ และตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแล
ใหองคกรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลัก
กลยุทธ และนโยบายการดำเนินงานขององคกร รวมถึงการประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตยตอองคกร รวมทั้งกำกับดูแลใหการดำเนินงานเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ภายใตจริยธรรมทางธุรกิจและหลัก
ธรรมาภิบาล และสามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัท ไดอยางเพียงพอ ซึ่งบริษัท ไดกำหนด
นโยบายใหกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยควรมีเวลาเขาประชุมในแตละคณะไมตำ่
กวา รอยละ 75 และใหองคประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทควรมีจำนวนไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ คณะ นอกจากนี้ หากกรรมการผูอ ำนวยการใหญหรือ
ผูดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดขององคกร (ตามแตจะเรียกชื่อตำแหนงตอไปในอนาคต)
เขาไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ นอกเครือหรือนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ไดมอบหมาย
ไว ใหรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
สงเสริมการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
ในการสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหแกกิจการ นอกจากคณะกรรมการจะดูแลใหกิจการมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives) ทีช่ ดั เจน เหมาะสม สามารถใชเปนแนวคิด
หลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่ สารใหทกุ คนในองคกรขับเคลือ่ น
ไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแลว คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการ
จัดทำกลยุทธและแผนงานประจำปสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมและศักยภาพของกิจการ รวมถึงปจจัยและความเสี่ยงตางๆ
ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของดวย
เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการมีการกำหนดองคประกอบ คุณสมบัติและโครงสรางคณะกรรมการ
รวมถึงสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระไวอยางเหมาะสมไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ และใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานอยางเพียงพอ
• คณะกรรมการมีการแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยเพือ่ ชวยพิจารณาและกลัน่ กรองงาน
ในดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ และรายงานตอคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั
ตองกำกับดูแลใหกรรมการและกรรมการชุดยอยทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต อำนาจ
หนาที่ ที่ไดกำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย
คณะตางๆ ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง โดยกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ จะมีการ
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ปรับปรุงใหเปนปจจุบนั เหมาะสมกับเหตุการณ เพือ่ ใหการทำงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับ
ดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
• คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการสรรหากรรมการและการกำหนดคาตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดยอยมีหลักเกณฑและกระบวนการที่โปรงใส ชัดเจน โดย
ใหคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ กอนนำเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปน
กรรมการบริษทั จะตองเปนผูม คี วามรู ความสามารถ มีประวัตกิ ารทำงานทีโ่ ปรงใสไมดา งพรอย
มีความรูค วามชำนาญเฉพาะดานทีจ่ ำเปนตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) มีคณ
ุ ธรรม
และความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยาง
มืออาชีพและมีเหตุผล มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาแสดงความ
คิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการและขอกำหนด
ของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
• คณะกรรมการควรสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการและกรรมการชุดยอยทุกคน
ไดรบั การอบรมและพัฒนาความรูท เ่ี กีย่ วของกับบทบาทหนาทีข่ องตน และธุรกิจของบริษทั
และบริษัทยอย ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาที่อยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ จัดใหมเี ลขานุการบริษทั ทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณทจ่ี ำเปนและเหมาะสม
ตอการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการและกรรมการชุดยอย
• คณะกรรมการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองในฐานะกรรมการ
และกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเปนประจำทุกป
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหารควรมีการประชุมระหวางกันโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ สรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจของบริษทั
จากมุมมองที่เปนอิสระของกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร
สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษทั ควรดำเนินการเพือ่ ใหมน่ั ใจวา บริษทั มีนโยบายและหลักเกณฑ
ในการสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงสุดขององคกรและผูบริหารระดับสูงในระดับ
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูบริหารระดับตางๆ มีความรู ความสามารถ ในการ
ขับเคลือ่ นองคกรไปสูเ ปาหมายทีว่ างไว ตลอดจนมีความพรอมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทดแทนกันได
รวมทั้งดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลงานที่เหมาะสม
โดยดำเนินการผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรณีที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงสุดขององคกร) หรือเปนการใหนโยบายผานฝายจัดการ (กรณีเปนผูบ ริหารระดับ
สูงในระดับรองลงมา)
ทัง้ นี้ บุคลากรของบริษทั ถือเปนทรัพยากรทีม่ คี วามสำคัญในฐานะทุนมนุษย (Human
Capital) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายได จึงควรดูแล
ใหบริษทั มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไวหลายระดับตามความเหมาะสมและ
เพียงพอ รวมทัง้ มีการกำหนดแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดใหหลักเกณฑ
การประเมินผลงานในแตละปไวอยางชัดเจน
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สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการควรใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคา
แกธุรกิจ และสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดำเนินงาน รวมทัง้ กำกับดูแลใหฝา ยจัดการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลใหมรี ะบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดใหมีบุคลากร
หรือหนวยงานทีม่ คี วามเปนอิสระในการปฏิบตั หิ นาทีต่ รวจสอบระบบดังกลาว (Independent
Internal Auditor) รวมถึงจัดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Policy) การจัดการ และควบคุมความเสีย่ งใหครอบคลุมทัง้ องคกร เพือ่ ใหบริษทั มีระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติที่เปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ โดยใหมกี ารรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการ
บริษัททราบโดยผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
ใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
โดยใหคณะกรรมการชุดยอยทีเ่ กีย่ วของทำหนาทีก่ ลัน่ กรองและนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตองใหความสำคัญตอกลไกในการกำกับดูแลรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแยงของผลประโยชน หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งในการพิจารณารายการ
ดังกลาว จะตองเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ
โดยกำหนดใหการพิจารณาเขาทำรายการเหลานี้เสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคล
ภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมสามารถเกี่ยวของ
ในกระบวนการพิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกลาว รวมทัง้ มีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสำหรับผูบ ริหารและพนักงาน เพือ่ ใหการทำธุรกรรม
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม โปรงใส สอดคลอง
กับขอกำหนดและกฎเกณฑของกฎหมายและหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
กำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระที่กรรมการมีสวนไดเสีย กรรมการทานนั้นจะตองแจงการ
มีสว นไดเสียของตนกอนการพิจารณาวาระนัน้ ๆ และบันทึกการมีสว นไดเสียดังกลาวไวใน
รายงานการประชุม รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือมีสวนรวมในการพิจารณา
ในวาระนั้น
รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
นอกจากความรับผิดชอบในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน
ความสามารถในการชำระหนี้ และฐานะทางการเงินขององคกรแลว คณะกรรมการยังมี
หนาทีก่ ำกับดูแลใหบริษทั มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทม่ี คี วาม
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นาเชือ่ ถือตามมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลการเปดเผยขอมูลสารสนเทศสำคัญ
ตางๆ ทีถ่ กู ตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ และแนวปฏิบตั ขิ องหนวยงานกำกับ
ดูแลทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงสงเสริมใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเปดเผยขอมูล เพือ่
ใหผถู อื หุน นักลงทุน และสาธารณชน ไดรบั ทราบขาวสารและขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
ทั่วถึง และเปนธรรม
สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
คณะกรรมการใหความสำคัญกับผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในฐานะที่เปนเจา
ของกิจการ โดยจะปกปองคุม ครองสิทธิของผูถ อื หุน และดำเนินการใหมน่ั ใจวามีการปฏิบตั ิ
ตอผูถ อื หุน อยางเปนธรรม โดยผูถ อื หุน ไดมสี ว นรวมในการตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญของบริษทั
ตามทีก่ ำหนดไวในกฎหมาย และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามขอกำหนด
ของหนวยงานกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ จัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สารกับผูถ อื หุน อยาง
สม่ำเสมอตามความเหมาะสม
(นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม โปรดอาน เอกสารแนบ 5)
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการใหม จึงไดมกี ารแนะนำ
แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษทั โครงสรางบริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษทั
ทีเ่ กีย่ วของทางธุรกิจ เพือ่ ใหมคี วามเขาใจทัง้ วิธที ำงานและโครงสรางการถือหุน ระหวางกัน
นอกจากนี้ ยังใหขอมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
เชน กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โครงสรางการทำงานภายในบริษทั ขอบังคับบริษทั วัตถุประสงคบริษทั จรรยา
บรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการตางๆ
ที่กำหนดใชภายในกลุมบริษัท
การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวา ในหลักการ กรรมการบริษทั ไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึง่
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจใน
สายอาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผูเ ขามาดำรงตำแหนง
แทนอยางเหมาะสม รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจน
ประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรูความเขาใจในธุรกิจดานการ
รักษาพยาบาล ซึง่ เปนประเด็นทีส่ ำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซึง่ ตองอาศัย
ผูที่มีความชำนาญเฉพาะดานอยางแทจริงที่จะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยาง
ถองแท ดังนัน้ บริษทั จึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการดำรงตำแหนงของกรรมการ
อยางเปนทางการ
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การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทมีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน 5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบริษัท
ดวย) เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษทั ไดมกี ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารลวงหนา
ตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน สำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษทั วาระปรกติจะจัดใหมกี ารประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และ
กำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ใหกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนา
และสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการ
กำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลว งหนา และมีวาระสืบเนือ่ งเพือ่ ติดตามงานทีไ่ ดมอบหมาย
ไว ซึ่งเลขานุการการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนา
อยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขา
รวมประชุม
สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท
มิไดกำหนดตารางเวลาการประชุมลวงหนา ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย
ทัง้ 4 คณะเปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะตองเขาประชุม
ตามหนาที่ที่ไดกำหนดไว โดยบริษัทกำหนดใหคณะกรรมการชุดยอย รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป
การกำหนดองคประชุมขั้นต่ำและการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษทั ไดกำหนดนโยบายองคประชุมขัน้ ต่ำของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอย ใหมีจำนวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกำหนดการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยในแตละคณะในสัดสวนไมตำ่ กวารอยละ
75 ของการประชุมทั้งป
การประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการ
เพือ่ เปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ไดกำหนดใหมกี ารประชุม
ระหวางกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่
สรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจของบริษทั จากมุมมองทีเ่ ปนอิสระ
ของกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร ในเดือนธันวาคม 2564 กรรมการที่ไมเปนผู
บริหารไดมีการประชุมระหวางกัน 1 ครั้งโดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือพรอมทั้ง
สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจในปที่ผานมา และได
รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งถัดไป
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การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยไดมกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ นาที่
โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล เปนประจำทุกป อยางนอยปละ
1 ครั้ง เพื่อนำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ไดครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนครัง้ ทีป่ ระชุม
3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอย
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เลขานุการบริษทั นำเสนอแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพือ่ พิจารณา
ทบทวน
2. เลขานุการบริษทั สงแบบประเมินทีผ่ า นการพิจารณาตามขอ 1. ใหกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดยอยทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป
3. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานตอประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหนำรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ
นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับภาระหนาทีต่ ลอดจน
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษทั ชัน้ นำในตลาด
หลักทรัพยฯ และกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนตองสอดคลองกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ โครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย จะประกอบดวย
1. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริษัทในแตละปที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
2. คาเบีย้ ประชุม ซึง่ กรรมการและกรรมการชุดยอยจะไดรบั คาเบีย้ ประชุมในอัตราที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามจำนวนครั้งที่เขาประชุมจริง
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทมุงหวังที่จะดำเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุน
ดวยการจัดการใหธรุ กิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอยางยัง่ ยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดย
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คำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนิน
การเพื่อใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว การ
ควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสีย่ งทีแ่ ข็งแรง
เพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน
1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใช
ขอมูลภายในและผลประโยชนที่ขัดแยง ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจ
ใดๆ จะตองทำดวยความซือ่ สัตย และเปนธรรมทัง้ ตอผูถ อื หุน รายใหญและผูถ อื หุน รายยอย
เพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจาก
อคติและการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ทุกคนอยางเทาเทียมกัน บริษทั มีหนาทีป่ กปองผลประโยชน
และสิทธิของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของ
และเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผย
แพรขอ มูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถ อื หุน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมี
ความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน โดยบริษัทมุงมั่นในการสรางความ
เทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน
รายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ อื หุน ตางชาติ ตางไดรบั ขอมูลเกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจ
นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการ
ปฏิบัติอยางยุติธรรม
ในการประชุมผูถ อื หุน ทุกครัง้ บริษทั ไดจดั สงหนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน ซึง่ มีรายละเอียด
ขอมูลของแตละวาระ พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพือ่ ใหผถู อื หุน มีขอ มูล
เพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ทุกรายไดรับขอมูล
ที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัท
ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระรวมถึง
เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ อาทิ เอกสารหลักฐานทีผ่ เู ขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่
ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษทั ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน และจัดสงเอกสาร
ดังกลาวขางตนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระทั่วไปซึ่งสูงกวาตาม
ที่กฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยว
โยงกันหรือเปนมติพิเศษ
เพือ่ เปนการอำนวยความสะดวกใหแกผถู อื หุน ทีไ่ มสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาเปนตัวแทนรับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมไดแนบรายละเอียด
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
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และแบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผูถือหุนสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย
นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ชองทางในการรักษาสิทธิของผูถ อื หุน บริษทั ไดเสนอทางเลือกใหผถู อื หุน
มอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษทั จำนวน 1 ทาน ซึง่ มิไดเปนผูม สี ว นไดเสียตอวาระ
ในการประชุม โดยบริษทั ไดจดั สงขอมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอใหเปนผูร บั มอบ
ฉันทะจากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปน
ตัวแทนใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีทผ่ี ถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมได
เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทลวงหนากอน
การประชุมผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวง
หนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เปนเวลา 45 วันโดยผู
ถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อไดใน
เว็บไซตของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความ
เหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกลาว
เปนวาระการประชุมเพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการ
เห็นวาเรื่องดังกลาวไมมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกลาวตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ พรอมทั้งเหตุผลที่ไมนำเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 บริษทั ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน
เสนอวาระสำหรับการประชุมผูถ อื หุน ลวงหนารวมถึงเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการบริษัท
ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565
ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใตเวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออกเสียงตาม
จำนวนหุน ทีต่ นถือ โดยแตละหุน มีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียงและไมมผี ถู อื หุน ใดมีสทิ ธิพเิ ศษ
เหนือผูถ อื หุน รายอืน่ ซึง่ การออกเสียงลงคะแนนบริษทั จะนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และถือ
เสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น)
สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระนัน้ บริษทั จะรวบรวมผลและแจง
ใหทป่ี ระชุมทราบภายหลังเสร็จสิน้ การลงคะแนนในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใช
เวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอใหที่ประชุมดำเนินการ
พิจารณาในวาระอื่นๆ ไปกอน เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่
ไดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบใน
ทันที ทั้งนี้ ในการบันทึกมติที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวน
เสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรใน
รายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชีแ้ จง และความคิดเห็นของทีป่ ระชุม เพือ่
ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการ
ประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น
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2. การประชุมผูถือหุน
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปด
โอกาสใหผถู อื หุน ใชสทิ ธิของตนอยางเต็มทีแ่ ละในรูปแบบทีไ่ ดรบั ขอมูลอยางดีกอ นหนาที่
จะใชสทิ ธิดงั กลาว ทัง้ นี้ บริษทั ไดจดั ประชุมผูถ อื หุน สามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจาก
วันสิ้นสุดปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับตัง้ แตการเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจาก
จัดการประชุม
ทั้งนี้ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ
จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ อื หุน เปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได ตามทีข่ อ บังคับบริษทั กำหนดไว แตจะตองระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน ราย
ละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้
• กอนการประชุม
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุน
ทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอ ยกวา 10 วัน สำหรับวาระทัว่ ไปซึง่ สูงกวาตามทีก่ ฎหมาย
กำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
หรือเปนมติพิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย
1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมทัง้ หมดทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษทั
www.bangkokhospital.com ภายใตหวั ขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพือ่ เปนการขยาย
ชองทางการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพื่อเปนการสงเสริม
สิทธิการรับรูขาวสารแกผูถือหุนยิ่งขึ้น รวมทั้งไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษทั ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน
ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถ อื หุน จะไดรบั รายละเอียดการประชุม เชน เวลา
และสถานทีจ่ ดั การประชุม วาระการประชุมพรอมทัง้ วัตถุประสงค เหตุผล และความ
คิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ และเอกสารประกอบตางๆ (ถามี) เพื่อให
ผูถ อื หุน มีขอ มูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษทั แบบ
ฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ตองใชในการเขารวมประชุม รวมทั้ง
บริษทั ยังไดสง รายละเอียดเกีย่ วกับกระบวนการประชุมและการแตงตัง้ ผูร บั มอบฉันทะ
ตลอดจนไดเสนอแนะใหผถู อื หุน แตงตัง้ กรรมการอิสระเปนผูร บั มอบฉันทะของตนดวย
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม ซึ่งจะชวยใหผูถือหุน
สามารถใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ
เพือ่ เปนการอำนวยความสะดวกตอผูถ อื หุน บริษทั ไดจดั ใหมกี ารลงทะเบียนประชุม
ผูถือหุน โดยใชระบบบารโคด และมีการทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุด
สำหรับการลงคะแนนเสียง แตละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได
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โดยเฉพาะวาระการแตงตัง้ กรรมการ บริษทั ไดจดั ทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ
เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไดรับ
บัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม
• ระหวางการประชุม
บริษทั ไดกำหนดให ผูท ท่ี ำหนาทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม แจงและอธิบายวิธลี งคะแนน
เสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริ่มขึ้นอยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการ
ผูอำนวยการใหญทำหนาที่ตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงเมือ่ จบแตละวาระการประชุม พรอมทัง้ บันทึกผลคะแนนทีไ่ ดในแตละ
วาระอยางชัดเจน
เพือ่ อำนวยความสะดวกใหกบั ผูถ อื หุน และเพือ่ ใหเกิดความชัดเจน บริษทั มีการใช
สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในระหวาง
การประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเมื่อผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระแลว ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ไดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนไดลง
คะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน
เพื่อเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดกำหนดเปน
นโยบายใหกรรมการบริษทั ทุกทาน ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอย ผูต รวจสอบบัญชี
และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ อาทิ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูบริหารที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวม
ประชุมผูถ อื หุน ทุกครัง้ หากกรรมการหรือผูบ ริหารระดับสูงรายใด ไมสามารถเขารวม
ประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีที่เปน
กรรมการ) หรือกรรมการผูอ ำนวยการใหญ (กรณีทเ่ี ปนผูบ ริหารระดับสูง) เพือ่ ทราบ
ทุกครั้ง
ทัง้ นี้ ประธานในทีป่ ระชุม ไดเปดโอกาสแกผถู อื หุน อยางเพียงพอในการตัง้ คำถาม
และใหคำแนะนำเกีย่ วกับการดำเนินการของบริษทั ตลอดจนรายงานการเงินประจำป
โดยไมทำใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเสื่อมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ จะเปนผูใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม
และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถ อื หุน อยางไมเปนทางการหลังจบการ
ประชุมนั้นๆ
• หลังการประชุม
บริษทั ไดจดั ทำรายงานการประชุมผูถ อื หุน อยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติท่ี
ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบงเปนจำนวนเสียงทีเ่ ห็นชอบ ไมเห็นชอบ
และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และ
มีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไวอยางละเอียดดวยโดย
ไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะ
เวลาที่กำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุน
ดั ง กล า วบนเว็ บ ไซต ข องบริ ษ ั ท www.bangkokhospital.com ภายใต ห ั ว ข อ
“นักลงทุนสัมพันธ” เพือ่ ใหผถู อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไปไดรบั ทราบรายงานการประชุม
อยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได
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นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษทั เล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุม ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ไมวา จะเปน
บุคลากรภายในหรือผูม สี ว นไดเสียภายนอกองคกร เชน ผูถ อื หุน ผูร บั บริการ เจาหนี้ คูค า
ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวาการ
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรใน
ระยะยาว ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานีด้ ว ยการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้
แนวปฏิบัติดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดประกาศใชนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการดานตางๆ เพื่อ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในดานตางๆ โดยมุงหวังใหการเปดเผย
ขอมูลทัง้ ทางการเงินและขาวสารทัว่ ไปของบริษทั ตอผูถ อื หุน นักลงทุน และนักวิเคราะห
หลักทรัพย รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไปมีความถูกตอง ครบถวน ทัว่ ถึง เทาเทียม และทันการณ
รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎ
ระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว
รวมทัง้ ไดมกี ารเปดเผยนโยบายดังกลาวใหบคุ ลากรภายในองคกรไดรบั ทราบ และเผยแพร
นโยบายดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับ
ผูรายงาน
3. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
4. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
5. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย
6. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
8. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
10. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
11. นโยบายดานภาษี
12. นโยบายสิ่งแวดลอม
13. นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
14. นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายดานธุรกรรมทีอ่ าจทำใหเกิดผลประโยชนทข่ี ดั แยงและธุรกรรมระหวางบริษทั
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมที่อาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือ
ธุรกรรมกับคูส ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วของ จะตองไดรบั การพิจารณาอยางรอบคอบเพือ่ ใหเปนไปตาม
กฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษทั นอกจากนีธ้ รุ กรรม
ดังกลาวจะตองทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับ
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บริษทั อยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มทีก่ บั บริษทั และผูถ อื หุน
ทัง้ หมด ขอกำหนดและเงือ่ นไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงือ่ นไข
ตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปองกันไมใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน ใชสถานภาพของ
ตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจาก
การทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการขัดแยงทางผลประโยชนกบั บริษทั นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบ ริหารและพนักงานใดทีม่ สี ว นไดเสียจะไมไดรบั อนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมี
สวนไดเสียทีเ่ ปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษทั และบริษทั ยอยกับบุคคลผูม สี ว น
ไดสวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลที่เปนสาระสำคัญ
ตลอดจนขอมูลอืน่ ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอสวนไดเสียของผูถ อื หุน หรือการตัดสินใจลงทุน
ซึง่ อาจสงผลตอราคาหุน หรือหลักทรัพยใดของบริษทั ขอมูลนีจ้ ะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม
เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีที่โปรงใส ผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุ
ประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจ
ทีย่ ตุ ธิ รรมและไดรบั ขอมูลอยางทัว่ ถึงเทาเทียมกัน เพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผย
สารสนเทศ นโยบายเรือ่ งการดูแลการใชขอ มูลภายใน และนโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย
ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทาง
การเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพือ่ ใหฝา ยจัดการมีความตระหนักอยางยิง่ ถึงพันธกิจ
และหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินทีต่ อ งมีความถูกตองครบถวน
กอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน
นโยบายตอพนักงาน
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัทไดดูแลพนักงานที่มี
ความสามารถและประสบการณอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธของบริษัท พรอมทั้งให
โอกาสในการทำงานทีเ่ ทาเทียม และมีมาตรการทีจ่ ะใหผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้
บริษัทไดจัดการฝกอบรมความรูที่จำเปน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงาน
อยางตอเนื่องผานการฝกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริม
วัฒนธรรมและบรรยากาศทีด่ ใี นองคกร ตลอดจนปฏิบตั ติ อ พนักงานทุกคนอยางเทาเทียม
และยุติธรรม โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอ
แนะนำกับผูบริหารโดยตรงผานเว็บไซตภายในขององคกร
บริษทั ไดจดั สวัสดิการและความปลอดภัยใหกบั พนักงานซึง่ รวมทัง้ ผลประโยชนตา งๆ
เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการ
ทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการแกพนักงานเพื่อใหมั่นใจวาการจายคา
ตอบแทนของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากนี้
บริษทั ไดมกี ารจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล และพนักงาน เพือ่ ใหบคุ ลากรเหลานีไ้ ดเพิม่
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องคความรู เพือ่ นำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุง หวังใหองคกรแหงนีเ้ ปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตง้ั แตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซง่ึ พนักงาน
ที่มีคุณภาพ ดังตอไปนี้
การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษทั ไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตัง้ แตกระบวนการสรรหา โดยบริษทั จะ
กำหนดลักษณะของวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ ความเชีย่ วชาญ และขอกำหนดอืน่ ๆ ของ
แตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพื่อที่จะไดเลือกสรรอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งนี้
บริษทั จะพิจารณาพนักงานภายในเปนอันดับแรก เพือ่ ใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนา
ในการทำงาน หากไมมผี ใู ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้
พนักงานใหมทกุ คนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศเพือ่ ชวยใหพนักงานไดทราบถึงกระบวน
การและขัน้ ตอนการทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผนและ
ปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค อีกทั้งบริษัทยังใหความสำคัญในการใหโอกาสเติบโต
ในหนาที่การงานแกพนักงานตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพื่อรักษาคนเกงและ
คนดีใหอยูกับองคกรตลอดไป
ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษทั มีการประเมินความรูค วามสามารถของพนักงานในการปฏิบตั งิ าน โดยกำหนด
เกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจาก
ความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill) ความรู
(Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบตั งิ าน (Performance) และบริษทั
ไดมกี ารสือ่ สารเกณฑตา งๆ ในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทัว่ ถึง ทัง้ นี้ ใน
การพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของ
บริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญใน
การพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน ซึง่ การจัดใหมรี ะบบการประเมินผลงานของ
พนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานตามผลการประเมินนี้ จะสงผล
ใหพนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชีว้ ดั ระดับองคกร (Corporate KPI) จะถูกจัดทำขึน้ โดยใชหลักการของ Balanced
Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมในแตละมิติ ทั้งดานการเงิน ลูกคา
กระบวนการทำงานภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน
และนำมาพิจารณารวมกับ Core Competency และคำนิยมหลัก (BDMS Core Values)
ขององคกร ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมานี้สามารถปรับเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสมไดตาม
กลยุทธในแตละชวงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนินการจากทุกภาคสวนในองคกร
และสรุปโดยฝายบริหาร หลังจากนัน้ ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ดถกู ถายทอดลงไปตามลำดับ จากประธาน
คณะผูบ ริหารและ/หรือกรรมการผูอ ำนวยการใหญ ไปสูร ะดับผูบ ริหาร ระดับผูจ ดั การฝาย
ระดับผูจ ดั การแผนก และพนักงานทุกคนตามลำดับ พนักงานแตละคนจะมีตวั ชีว้ ดั ของตนเอง

130

ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนก ฝาย และองคกร โดยผลการประเมินที่ไดจะตองนำไป
พิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตามเกณฑทบ่ี ริษทั กำหนด ทัง้ นี้ หัวหนางานหรือ
ผูบ งั คับบัญชาจะใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะกับผูใ ตบงั คับบัญชาเพือ่ พัฒนาผลงาน รวม
ทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหกำลังใจ สำหรับการทุมเททำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจาย
คาตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่องในการวัดและประเมิน
ความรูค วามสามารถและการบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการตาม
เปาหมายการทำงาน ซึง่ สอดคลองกับหนวยงานและองคกร (Corporate and functional
KPI) ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานนี้เปนเครื่องมือหนึ่งในการวัดการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในปจจุบนั และประเมินความพรอมของบุคลากรในดานของความรูค วามสามารถ
ทีจ่ ะไดรบั การเลือ่ นตำแหนง ซึง่ จะสามารถระบุระดับของความรูค วามสามารถและทักษะ
ทีย่ งั ขาดของระดับงานทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพือ่
การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ทีเ่ หมาะสมทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบัติงานมีการดำเนินงานในชวงปลายป
ผูบังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความกาวหนาในสายอาชีพราย
บุคคล (Individual Career Plan) และวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan) ประจำป ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาจะคำนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ
บุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การสอนแนะนำงาน
การมอบหมายใหปฏิบัติงาน เปนตน
ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนใน
องคกร ตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหนงจากความสามารถ
โดยไมมอี คติหรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทาง
การปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพือ่ ใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงานแตละคน
บริษทั ไดกำหนดใหมกี ารสำรวจขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ
ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการบริหารจัดการ
องคกรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริษัทยังไดกำหนดระเบียบ
ปฏิบตั วิ า ดวยการยืน่ คำรองทุกขเพือ่ ใหพนักงานไดใชในการยืน่ เรือ่ งราวรองทุกข เพือ่ เปน
แนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน
บริษทั เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน ซึง่ จะชวยสงเสริมใหพนักงาน
ทำงานอยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงไดจดั โครงการสำรวจการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของพนักงาน และจัดใหมกี ารตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำ
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ทุกป รวมถึงการใหวัคซีนตามเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดเอาใจใสดูแลรักษาสถานที่
ทำงานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามัยที่สมบูรณ
ของพนักงาน โดยไดกำหนดและประกาศใชนโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย เพือ่ ใหถอื ปฏิบตั ใิ นองคกรอยางเครงครัด พรอมทัง้ ดำเนินการสงเสริมอบรมและ
ใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของผานสื่อตางๆ ภายในองคกรอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้
• ซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
• โปรแกรมการอบรมสำหรับพนักงานใหม การอบรมการใชอุปกรณเครื่องมือในการ
ทำงานและขั้นตอนการทำงาน เพื่อเปนการเรียนรูและปองกันความผิดพลาดใน
การทำงาน
• การวิเคราะหอุบัติเหตุและการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
• การอบรมขัน้ ตอนการปฐมพยาบาลและกูช พี (ﬁrst-aid and rescue procedures)
• จัดหองฟตเนสและโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใหแกพนักงาน
• โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต (Mental health promotion programs) สำหรับ
พนักงานและครอบครัว
นอกจากนี้ ในชวงการระบาดของ COVID-19 บริษทั ไดดแู ลจัดฉีดวัคซีนใหกบั บุคลากร
ดานหนาและฝายสนับสนุนทุกคนในบริษทั รวมถึงครอบครัวและบุคคลใกลชดิ ของพนักงาน
ตลอดจนพนักงานสัญญาจาง พนักงานของบริษัทคูสัญญา พนักงานรานคา และชุมชน
โดยรอบ รวมถึงใหการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมสถานที่กักตัว กรณีที่พบ
พนักงานหรือครอบครัวของพนักงานติดเชื้อ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหพนักงานสามารถ
ปรับแผนการทำงานของตนเอง โดยสามารถเลือกและกำหนดเวลาทำงานไดเองในชวง
การระบาดอยางหนักของ COVID-19 ทัง้ นี้ เนือ่ งจากแทนทีจ่ ะทำงานทีบ่ า น บุคลากรของ
บริษทั เลือกทีจ่ ะมาทำงานทีบ่ ริษทั และทำงานเปนจิตอาสารวมกับแพทยและพยาบาลใน
โครงการฉีดวัคซีนใหกบั ประชาชน ซึง่ บริษทั ไดใหความสนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานรัฐ
สรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันที่ดี
บริษทั ไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมคี วามตอเนือ่ งตัง้ แตตน ทางไปยัง
ปลายทาง และกอใหเกิดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการ
ทำงาน จึงไดใหทกุ ฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูม อื ระบบการทำงานรวมกัน (Operational
Manual) เพื่อเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรและไดมีการเผยแพรระบบการทำงานรวมกันนี้ผานระบบอินทราเน็ต โดย
บริษทั ไดจดั ใหมกี ารทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม หากจำนวนพนักงานในหนวยงาน
ใดไมเพียงพอตอปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั ก็จะจัดจางพนักงานทีเ่ หมาะสมกับตำแหนงงาน
เพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจำนวนพนักงาน
สรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกันระหวาง
ผูบ ริหารและพนักงานซึง่ มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน ดังนัน้ จึงจัดใหมกี จิ กรรม
ระหวางพนักงานและผูบ ริหาร ซึง่ จะเปนปจจัยทีส่ ามารถพัฒนาความสัมพันธทด่ี ี และเปน
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การสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทำงาน เชน งานสังสรรควนั ปใหม งานทำบุญรวมกัน
งานกีฬาสี นอกจากนี้ ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเปน
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางผูบ ริหารและพนักงาน ซึง่ จะนำพาองคกรไปสูเ ปาหมาย
การทำงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพือ่ ใหพนักงานยึดถือปฏิบตั ติ ามและเพือ่ ประโยชนแหงความมีวนิ ยั อันดีงามของหมูค ณะ
เมื่อพนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูนั้น
กระทำผิด ซึง่ จะตองไดรบั การพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหนึง่
ตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี
(Corporate Governance) ทีบ่ ริษทั กำหนดไวเปนกรอบใหผบู ริหารและพนักงานถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ บริษัท เชื่อมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และคนเกงนั้น จะชวยใหองคกร
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะผูนำและพนักงานในองคกร โดยเนนไปที่
การเพิม่ ทักษะใหม (Upskill) และพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) เพือ่ ใหสามารถปรับตัวไดทนั
กับการเปลีย่ นแปลง โดยปนย้ี งั คงจัดการอบรมและพัฒนาในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual class) โดยนำเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูผ า นระบบออนไลน (Online) และระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ซึง่ พนักงาน
สามารถเขาอบรมและเรียนรูผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรศัพทมือถือ ทั้งนี้ บริษัท
อยูระหวางการนำระบบการฝกอบรมเขาสูระบบบริหารขอมูลทรัพยากรบุคคล Human
Capital Managemenrt (HCM Cloud) ซึ่งจะทำใหบริษัทมีศูนยขอมูลการเรียนรูกลาง
แบบ Integrated System ที่พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือสามารถเขาถึงและ
เรียนรูไดอยางสะดวกผานอุปกรณสื่อสารของตนเองไดทุกสถานที่และทุกเวลา
1. การพัฒนาผูนำภายในบริษัท
ผูบ ริหารและผูน ำขององคกรในภาคธุรกิจทีม่ ากดวยความรูแ ละประสบการณถอื เปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคาทีจ่ ะสามารถถายทอดองคความรูท เ่ี ปนประโยชนใหกบั คน
อืน่ ๆ บริษทั จึงไดจดั โครงการ Executive Sharing Talk ผานระบบ Live Streaming
โดยเนนการเรียนรูจ ากกรณีศกึ ษาและแลกเปลีย่ นประสบการณจากผูบ ริหารระดับ
สูงทัง้ จากองคกรภาครัฐและเอกชน อาทิ การรับมือภาวะวิกฤตในโซเชียลมีเดีย การ
launch Digital Platform ดวย Agile Power of Innovation and Sustainability
และจากภาคธุรกิจและการเงินในหัวขอนานาสาระเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย
2. การเพิ่มทักษะใหม
การมีระยะหางทางสังคมเปนสิ่งสำคัญและจำเปนในยุคนี้ เทคโนโลยีจึงเขามามี
บทบาทสำคัญในการทำงาน การเพิ่มทักษะใหมๆ ใหกับบุคลากรจึงเนนความรูใน
ดานเทคโนโลยี ตลอดจนความรูท จ่ี ำเปนเพือ่ ใหทำงานไดถกู ตองตามหลักจรรยาบรรณ
พนักงาน อาทิ Online and interactive media design, Data analytics, Critical
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and Innovative Thinking, Effective Work through Innovation และความรู
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เปนตน
3. การพัฒนาทักษะทางดานการแพทยของบุคลากร
บริษัทมีศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิก หรือ BDMS SIMULATION CENTER ซึ่ง
เปนศูนยฝก อบรมทักษะทางคลินกิ ดวยการจำลองสถานการณทางการแพทยเสมือน
จริง โดยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนผานระบบ BDMS Tele-Simulation
Network System
โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะในการทำงานของพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพิม่ พูน และตอเนือ่ ง โดยไดจดั ใหมกี าร
ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร นอกจากจะ
ไดจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานตางๆ แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรูเชิงประสบการณระหวางพนักงานฝายตางๆ ไมวาจะโดยการประชุมรวมกัน หรือ
การแลกเปลีย่ นความรูผ า นสือ่ ระบบ Intranet สำหรับการฝกอบรมภายนอกองคกร บริษทั
จะใหพนักงานกรอกแบบสอบถามความตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความ
เหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรูในแตละหลักสูตรเพื่อใหเกิดประโยชน
รวมกันทั้งบริษัทและพนักงาน
ในปที่ผานมา บริษัทไดจัดโครงการฝกอบรมและกิจกรรมใหความรูแกพนักงานใน
หลากหลายหัวขอ ดังตอไปนี้
1. หลักสูตร Deep Empathy และ Empathic Communication
มีการจัดอบรมหลักสูตรตอเนื่องตลอดป อาทิ การเขาใจและทำงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ การแสดงออกซึง่ ความเห็นอกเห็นใจ การฟงและสือ่ สารอยางเขาอก
เขาใจ การสรางพลังและความสุขในการทำงาน และการสรางสมดุลทีล่ งตัว เพือ่ ให
พนักงานไดรูจักตนเอง ลดความเครียด เขาใจผูอื่นและสามารถทำงานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การสรางความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
นอกจากสือ่ ประชาสัมพันธเกีย่ วกับนโยบายสิง่ แวดลอม “BDMS Earth Healthcare”
ในรูปแบบ Infographic motion VDO เพื่อใหพนักงานไดเรียนรูผานสื่อที่กระชับ
และเขาใจงายแลวนัน้ บริษทั ยังใหความสำคัญกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยจัดใหความรูกับพนักงานในการชวยลด กาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอน
ทั้งจากภาคครัวเรือนและองคกร รวมถึงการประหยัดพลังงานตางๆ อาทิ BDMS
Earth Healthcare Carbon Footprint, BDMS Earth Healthcare SROI, BDMS
Earth Healthcare Innovative CSR, BDMS EHC Booth Camp ตลอดจนทุก
โรงพยาบาลและบริษัทในเครือไดเขารวมในโครงการ Care the Bear ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ เปนโครงการลดปริมาณคารบอนฟุตพริน้ ท เนนการ
ลดการใชพลาสติกและกระดาษและวัตถุดิบที่ไมจำเปนในกิจกรรมตางๆ ของทุก
โรงพยาบาลและบริษัทในเครือโดยมีการจัดอบรมใหความรูพนักงานในโครงการ
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อบรมออนไลนลด-โลก-รอน กับ Care the Bear และแนะนำวิธกี ารสมัครเขาเปน
สมาชิกโครงการผานระบบออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. การประกวดโครงการดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
บริษัทมีการจัดโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม “BDMS Award: Innovation
for Sustainability Healthcare” ตอเนื่องเปนปที่ 6 โดยปนี้ ไดมีการบรรจุการ
ประกวด “BDMS Earth Healthcare” เขาเปนหมวดหนึ่งของโครงการ ซึ่งไดรับ
ความรวมมือจากบริษัทยอยสงผลงานเขารวมประกวดกวา 30 โครงการ สำหรับ
การตัดสิน คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ ะพิจารณจากโครงการทีม่ คี ณ
ุ คา ผานการ
วิจัย เปนมิตรสิ่งแวดลอม และที่สำคัญคือตองเปนโครงการที่สรางความผูกพันกับ
ชุมชนอยางยั่งยืน โดยโครงการที่ชนะการประกวดมี 3 โครงการ ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1:
โครงการ “ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อความปลอดภัย”
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2:
โครงการ“ระบบเวชระเบียนแบบใหมลดการใชกระดาษ”
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3:
โครงการ“ตูอบความรอนฆาเชื้อชุดอุปกรณปองกันโควิด-19”
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
โดยบริษทั ไดนำโครงการชนะเลิศทัง้ 3 โครงการรวมทัง้ โครงการทีเ่ ขารวมประกวด
อื่นๆ ไปศึกษาพัฒนาตอเพื่อใหเกิดเปนโครงการและกิจกรรมที่เปนรูปธรรมกับ
ชุมชน โดยเนนไปที่ประโยชนตอชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงโรงพยาบาลและบริษัท
ในเครือ เพื่อใหเกิดรูปแบบการทำงานที่เปนเนื้อเดียวกับชุมชนอยางยั่งยืนตาม
นโยบายสิ่งแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” ของบริษัท
4. การสรางความตระหนักรูที่เกี่ยวของกับพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ Infographic Motion VDO จำนวน
4 ตอนเพือ่ ใหความรูค วามเขาใจแกพนักงาน และจัดใหมกี ารสอบวัดความตระหนัก
รูในเรื่องดังกลาวโดยถือผลลัพธที่ไดเปนตัวชี้วัดของผูบริหารบริษัท
5. การใหความรูดานการลงทุนและสรางวินัยในการออมแกพนักงาน
บริษทั ไดจดั อบรมใหความรูพ นักงานในโครงการเกีย่ วกับการบริหารจัดการหนีแ้ ละ
เงินกูน อกระบบ โดยไดเชิญผูท รงคุณวุฒจิ ากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลังมาใหความรู โครงการใหความรูสอบถามประเด็นหนี้สินและการจัดการ
ทรัพยสนิ ตางๆ โครงการใหความรูเ รือ่ งระบบการเงินไทย อีกทัง้ ยังมีโครงการใหความ
รูความเขาใจใหพนักงานมีความระมัดระวังรูปแบบการลงทุนใหมๆ ในยุคปจจุบัน
เชน การลงทุนในสินทรัพยดจิ ติ อลตางๆ Bitcoin และสกุลเงิน Crypto Currency
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ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2562 – 2564

รายละเอียด
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของพยาบาล
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของบุคลากร
ทางการแพทย

2564

2563

2562

รวม 338,658 ชั่วโมง
คิดเปน 37 ชั่วโมง/คน
รวม 98,551 ชั่วโมง
คิดเปน 33 ชั่วโมง/คน

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

หมายเหตุ: ในป 2563 มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝกอบรมมาเปน Online ซึ่งใชเวลาตอ
หลักสูตรนอยลงกวาแบบ Classroom โดย การฝกอบรมของบริษัทตลอดป 2564 เปลี่ยนเปนรูปแบบ Online ทั้งหมด

นโยบายตอฝายบริหาร
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดมีการจัดทำโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยาง
เหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกบั ผูบ ริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care
นอกจากนี้ ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ
ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
นโยบายตอคูคา
บริษทั ดำเนินธุรกิจกับหุน สวน เจาหนี้ คูค า และอืน่ ๆ ตามขอกำหนดและเงือ่ นไขการ
คา หรือขอตกลงที่ไดทำเปนสัญญาอยางยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการทีไ่ ดรบั มีการกำหนดระเบียบในจัดซือ้ จัดจาง
และการดำเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเลี่ยง
การซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา
หรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่
อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายตอคูแขง
บริษทั ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ ผูป ระกอบการในธุรกิจเดียวกันตาม
กรอบการคาทีส่ จุ ริต ภายใตกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทัง้ ขอกำหนด
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
ไมกระทำการใดๆ ทีเ่ ปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา หรือทำลายชือ่ เสียงของผูป ระกอบ
การในธุรกิจเดียวกันในทางกลาวรายโดยปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
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นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับบริการพอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพสูง
และมีความมุง หวังทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดยี ง่ิ ขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูร บั บริการอยางยุตธิ รรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกร
นี้ถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแต
กฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูปวย
เปนประจำทุกเดือน โดยใชแบบประเมินจาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment
of Healthcare Providers and Systems) ซึง่ พัฒนาขึน้ โดย The Centers for Medicare
& Medicaid Services (CMS) รวมกับ The Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) และไดรับการรับรองอยางเปนทางการจากองคกร National Quality
Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชในการประเมินมุมมองผูร บั บริการ
ที่มีตอกระบวนการดูแลที่สำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เปนขอมูลใหสามารถใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปดเผย
ตอสาธารณะ เพือ่ ยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม และเปดโอกาสใหโรงพยาบาลสามารถ
เปรียบเทียบผลลัพธในมุมมองของลูกคาเพือ่ ใชในการพัฒนาตนเองตอไป ทัง้ นี้ วิธกี ารคิด
คะแนนใชการคิดจำนวนรอยละของผูร บั บริการทีป่ ระเมินคะแนนขอทีส่ งู ทีส่ ดุ ในแตะ Scale
เรียกวา Top Box โดยมาตรวัดมุง ถามความเปนประจำสม่ำเสมอของบริการในแตละสวน
เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใหบริการที่มุงใหผูรับบริการเกิดประสบการณที่ดีทุกครั้งของ
การเขารับบริการ
คะแนนรวมการใหบร�การของโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS
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จากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ในระยะเวลา 2 ปทผ่ี า นมา บริษทั
มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขาสูวิถี New Normal โรงพยาบาลไดปรับรูปแบบการให
บริการ รวมถึงพัฒนาการใหบริการดานการแพทยแกผูปวยหลากหลายดาน และรักษา
มาตรฐานคุณภาพบริการไว ทำใหคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมในป 2564 ยังคงเพิ่ม
สูงขึน้ โดยมีคะแนนรอยละ 90 ซึง่ เมือ่ เทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 4,427 แหง ที่รายงาน HCHPS Score คะแนนของโรงพยาบาลในเครือ BDMS
อยูในเปอรเซ็นตไทลที่ 95
นอกจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมแลว บริษัทยังมีการประเมินความ
จงรักภักดีที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งหากผูรับบริการมีทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการ
ไมวาจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง หรือตรงใจ จะทำใหเกิดการซื้อหรือใชบริการซ้ำ
และแนะนำผูอื่น
Customer Recommendation (BDMS)
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จากการปรับการบริการใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับ
บริการ ในสถานการณ Covid-19 ทั้งการใหบริการดานการแพทยแกผูปวยโดยระบบ
Telecare การบริการดานสุขภาพถึงบาน รวมถึงการจัดสงยาและเวชภัณฑสำหรับผูปวย
เพือ่ ลดการแพรกระจายเชือ้ รวมถึงการรักษามาตรฐานการบริการ สงเสริมใหผรู บั บริการ
เกิดความเชื่อมั่น และแนะนำผูอื่น โดยจากการประเมินพบวาคะแนนการแนะนำผูอื่น
มาใชบริการมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 86 เปนรอยละ 90 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับ
โรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4,427 แหง ที่รายงาน HCHPS Score
คะแนนของโรงพยาบาลในเครือ BDMS อยูในเปอรเซ็นตไทลที่ 95
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นโยบายตอเจาหนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ทุกประเภท
ไมวา จะเปนเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามสัญญา วัตถุประสงคของการใชเงิน การชำระเงิน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือ
เรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในดานตางๆ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขอมูล/โครงสรางการบริหารงานของบริษัท บริษัทมี
นโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนี้ ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจง
เจาหนี้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ ขอมูล หรือโครงสรางการบริหารงานของ
บริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับเจาหนีข้ องบริษทั เพือ่ ใหสามารถรับรูข อ มูลและขาวสาร
ของบริษัทอยางทั่วถึง
• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานที่เปน
คูส ญ
ั ญา จะตองรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการใหเปนไปตามเงือ่ นไขในสัญญา หาก
มีประเด็นที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงกับเจาหนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพ
รวมของบริษัท จะมีฝายกฎหมายหรือที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัทชวยกำกับ
ดูแลให และในกรณีทม่ี ปี ระเด็นไมเปนไปตามทีต่ กลงกันไวระหวางบริษทั กับเจาหนี้
จะมีการเชิญประชุมใหทางเจาหนีไ้ ดแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกันโดยใชหลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
• ดานการชำระเงิน บริษทั มีนโยบายใหฝา ยบัญชี/การเงิน จายชำระตามงวดเครดิตเทอม
และเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา โดยยึดหลักความถูกตอง โปรงใส ตรง
เวลา หากมีกรณีทไ่ี มเปนไปตามเงือ่ นไขจะมีการชีแ้ จงและแจงไปยังหนวยงานตนสังกัด
เพื่อสื่อสารกับเจาหนี้โดยตรง เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดที่เปนคูสัญญากับเจาหนี้
รายนั้นรวมกันดำเนินการแกไขปญหาที่ทำใหเกิดความลาชาดานการชำระเงิน
• ดานการรายงานสถานะทางการเงินของบริษทั บริษทั ในฐานะเปนบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ มีการเปดเผยผลการดำเนินงานในทุกไตรมาส และประจำป
ตอสาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน ผานระบบการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยฯ พรอมทัง้ มีการเปดเผยผลการดำเนินงานประจำปผา นรายงานประจำป
ของบริษทั รวมถึงรายงานของนักลงทุนสัมพันธทไ่ี ดเปดเผยบน website ของบริษทั
และถือเปนสิทธิของเจาหนี้ของบริษัทในการเขาถึงขอมูลฐานะการเงินของบริษัท
ซึง่ เปนขอมูลเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ไดเปดเผยไวตอ สาธารณชน นักลงทุน และผูถ อื หุน
โดยการเขาถึงขอมูลผานสื่ออิเล็คโทรนิคสตางๆ หรือสามารถรองขอกับหนวยงาน
ของบริษทั ทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญาไดโดยตรง เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจไดวา บริษทั มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคงเพียงพอในการชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได
ตกลงไวในสัญญา
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาส
กาวหนาในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคล โดยสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคดังกลาวนัน้ ตองเปนไปภายใตบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยไมเลือกวาผูนั้นจะมี
ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกตางแตอยางใด
ดังนั้น เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชน
และสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองคกร บริษัทจึงไดจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอม
ทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทมุงหวังใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ พรอมทัง้ มีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบาย
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยดูแล
มิใหมีการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชนจากงาน
อันมีลขิ สิทธิ์ เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิอ์ ยางถูกตองตามกฎหมาย บริษทั
จึงไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์”
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
บริษทั ไดจดั ทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศขึน้ เพือ่ เปน
แนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปองกัน
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใชงานในลักษณะทีม่ คี วามเสีย่ งทีท่ ำใหเกิดความเสียหาย โดย
ไดประกาศใหพนักงานของบริษทั และบริษทั ในเครือ ตลอดจนบุคคลทีม่ หี นาทีห่ รือมีความ
เกีย่ วของในการทำงานใหกบั บริษทั รับทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน พรอมทัง้ ไดเผยแพร
นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท
นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน
เพื่อใหผูรายงานหรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดย
มีเจตนาทีส่ จุ ริต ไดรบั การคุม ครองและปกปองอยางเปนธรรม บริษทั ไดกำหนด “นโยบาย
การคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน
“จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
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• ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยนั้นจะไม
ปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรบั การรายงานความคืบหนาและชีแ้ จง
ขอเท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงไดสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
• ผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายใหรบั ขอรองเรียน จะเก็บขอมูลทีเ่ กีย่ วของไวเปนความลับ และ
จะเปดเผยเทาทีจ่ าํ เปน และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร ายงาน
หรือผูใ หความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรบั การประกันจากบริษทั วา
จะไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลราย
ตอพนักงานดังกลาว
• ผูท ไ่ี ดรบั ความเดือดรอนเสียหายจะไดรบั การบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งจากบุคคลภายใน
และภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่
ไมถูกตองผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนิน
การดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลทีเ่ กิดขึน้ จริงทีเ่ กีย่ วของเกีย่ วกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบตั ิ
ตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด
แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน
• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดที่
ฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณนัน้ หรือไม และรายงานการประมวล
ผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป
• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับ
การทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
ตอไป

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการไดกำหนดและประกาศใชจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายดานจริยธรรม
ธุรกิจฉบับตางๆ ไดแก จรรยาบรรณของบริษทั นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน และนโยบาย
การไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เปนตน เพื่อใหบรรลุพันธกิจที่บริษัท
ตัง้ ไววา “เรามุง มัน่ ทีจ่ ะเปนผูน ำในการใหบริการทางการแพทยทไ่ี ดรบั การยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือขาย
อยางมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ยึดมัน่ เชิดชูมาตรฐานและจริยธรรม
แหงวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูรับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร”

141

ทัง้ นี้ บริษทั ไดสนับสนุนและกำกับดูแลใหผบู ริหารและพนักงานยึดถือปฏิบตั อิ ยางทัว่
ทั้งองคกร มีการติดตามการปฏิบัติและวัดผลอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหผูบริหารและ
พนักงานในองคกรทำแบบทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ที่ประกาศใช เปน
ประจำอยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยคะแนนเฉลีย่ จากการวัดความตระหนักรูเ กีย่ วกับนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับตางๆ ของพนักงานของบริษทั และบริษทั
ในเครือ ในระหวางป 2562-2564 เปนดังนี้
จำนวนพนักงานที่เขารวมการวัดผล (คน)
คะแนนเฉลี่ย

2564

2563

2562

28,185
78%

29,409
78%

29,471
75%

(รายละเอียดของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ปรากฏบนเว็บไซต
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
อยางสม่ำเสมอปละ 1 ครัง้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปจจุบนั ซึง่ คณะกรรม
การบริษทั ไดพจิ ารณาทบทวนและมีมติอนุมตั ใิ นการประชุมครัง้ ที่ 12/2564 เมือ่ วันที่ 15
ธันวาคม 2564 มีเนือ้ หาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามหัวขอดังตอไปนี้
1. การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
4. นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
(CG Code) มาปรับใช
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษทั จดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตระหนักถึงบทบาทหนาทีใ่ นฐานะผูน ำ (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกจิ การ
อยางยัง่ ยืน โดยไดพจิ ารณาและทบทวนการนำแนวปฏิบตั ติ ามหลักการฯ ดังกลาวไปปรับใช
ตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองคกรใหมผี ลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว นาเชือ่ ถือ
สำหรับผูถ อื หุน และสาธารณชน เพือ่ ประโยชนในการเติบโตอยางยัง่ ยืน ทัง้ นี้ มีแนวปฏิบตั ิ
บางขอที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวายังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษัท
จึงยังมิไดนำไปปรับใช โดยไดบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติ
ในการกำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็นดังกลาวแลว
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การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินตางๆ
บริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ เี ปนประจำทุกป เพือ่ ใหนโยบายของบริษทั เปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินในโครงการที่
เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. บริษทั ไดรบั การประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับดีเยีย่ ม (Excellent) ในโครงการ
สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำป 2564 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2021 (CGR 2021)) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2. บริษทั ไดรบั คัดเลือกเขาสูร ายชือ่ หุน ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำป 2564 ในกลุมบริการ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอ
เนื่องเปนปที่ 2 แสดงถึงการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม มี
ความรับผิดชอบตอสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
3. บริษทั ไดรบั คัดเลือกเขาเปนสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนสในกลุม ตลาดเกิดใหม
หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) –Emerging Market ประจำป
2564 แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานทีท่ ดั เทียมกับหลากหลายองคกรชัน้ นำ
ของโลก เพื่อเปาหมายในการสรางผลตอบแทนที่ดีไดอยางยั่งยืน ภายใตเกณฑ
ESG ทีม่ งุ เนนดานการรักษาสิง่ แวดลอม (Environment) การดูแลสังคม (Social)
และมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance)
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โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางผังองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
อาวุโส

ประธาน
ฝายแพทย

ประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
อาวุโส

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
งานกลาง

รายชื่อผูบริหารที่ดำรงตำแหนงบริหารตามโครงสรางองคกรขางตน ปรากฏอยูในหวขอ 7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน

144

7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ตำแหนง

7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 18 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 8 ทาน (คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด)
กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร จำนวน 2 ทาน (คิดเปนรอยละ 11.11 ของกรรมการทัง้ หมด)
และกรรมการอิสระ จำนวน 8 ทาน (คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด)
คำนิยาม
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร ไดแก กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหารทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับการบริหาร
จัดการเต็มเวลาและไดรบั คาตอบแทนรายเดือนเปนประจำจากบริษทั ในรูปของเงินเดือน
หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร คือ กรรมการทีไ่ มมสี ว นเกีย่ วของกับการบริหารงานประจำ
หรือไดรบั คาตอบแทนเปนรายไดประจำจากบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหาร
ดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไ่ มไดบริหารจัดการบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือ
บริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน โดยเปนอิสระตอการบริหารจัดการ ผูถ อื หุน รายใหญ หรือ
ผูท ม่ี อี ำนาจควบคุมกิจการและเปนผูท ไ่ี มมธี รุ กิจหรือความเกีย่ วของทางผลประโยชนใน
บริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน ซึง่ อาจทำใหผลประโยชน
ของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง
7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมบริษัท
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั และการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
รายช�่อกรรมการ
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
4. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
5. นางนฤมล นอยอ่ำ

ตำแหนง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน
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รายช�่อกรรมการ
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
7. นายศรีภพ สารสาส
8. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายธงชัย จิรอลงกรณ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
นายอัฐ ทองแตง
นายกานต ตระกูลฮุน
นายอาสา สารสิน
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
ดร.สุภัค ศิวะรักษ
ดร.วิรไท สันติประภพ
นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ /กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการผูมีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล 4. นางนฤมล นอยอ่ำ และ 5. นายศรีภพ สารสาส โดยกรรมการ
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน 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)
7.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั ทุกคนมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบาย
การดำเนินงานของบริษทั โดยขอบเขตอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปไดดังนี้
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1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่
โดยใชความรู ความสามารถใหเปน
ประโยชน ต  อ การดำเนิ น งานของ
บริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษทั และตามมติของทีป่ ระชุมผูถ อื
หุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตาม
ทีร่ ะบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ
พ.ร.บ. บริษทั มหาชน หรือกฎทีเ่ กีย่ ว
ของตางๆ
2. ปฏิบั ต ิ ต ามข อ กำหนดและข อ พึ ง
ปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให
ฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายทีก่ ำหนดไว รวมถึงพิจารณา
อนุมตั แิ ผนธุรกิจ งบประมาณประจำ
ป อนุมตั กิ ารลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบ ริหาร
ติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั
และบริษทั ยอย เพือ่ ใหมน่ั ใจวาเปน
ไปตามเป า หมายและแผนงานที่
กำหนดไว
5. จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน และประสานงานรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน ดำเนิน
งานโดยรักษาผลประโยชนของผูถ อื
หุน จัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สารกับ
ผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เปนมาตรฐานและโปรงใส
7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผล
ประโยชน

7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูส มรส
และผูท เ่ี กีย่ วของตามทีก่ ำหนดไวใน
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงแจงการถือหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) ตอเลขานุการบริษทั เพือ่ ราย
งานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
7.2 กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนิน
การ และการเปดเผยขอมูลของราย
การที่อ าจมี ค วามขั ด แย ง ของผล
ประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษทั ทราบถึงการมี
สวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่
มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการแสดงความโปรงใส
จึงใหมกี ารรายงานตอทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ น
แปลงขอมูล
บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัท
นอกจากอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
ตามที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทแลว กรรมการบริษัทยังมีบทบาท
หนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูล
การเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอ
เพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ
ชุดยอย และตัง้ คำถามทีส่ ำคัญเพือ่ ปกปอง
และรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถ อื หุน
และผูม สี ว นไดเสียของบริษทั ตลอดจนเพือ่ ให
มั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
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3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถ อื หุน
ทุกครัง้ โดยเฉพาะกรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้
เปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมกัน
ตอบคำถามและชีแ้ จงในประเด็นทีผ่ ถู อื หุน
มีขอ ซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นขอ
เสนอแนะจากผูถือหุน
4. กรรมการควรมีความสามารถและ
ประสงคจะเรียนรูธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวย
การเสียสละเวลาและความสนใจมากพอให
กับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน
เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำ
จำกัดความของบริษทั ในวันทีก่ รรมการอิสระ
ยอมรับการแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงและทุกๆ
ปหลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย
โดยใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ยอยในแบบองครวมทัง้ คณะ (As a Whole)
และรายบุคคล
7. หน า ที่อ ื ่ น ใดของกรรมการตามที่
กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราช
บัญญัติ หรือกฎหมายอืน่ ใดทีก่ ำกับดูแลบริษทั
ในป 2564 คณะกรรมการไดพิจารณา
และทบทวนกลยุทธ เปาหมาย และทิศทาง
การดำเนินงานของบริษทั ใหมคี วามเหมาะสม
ตอการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ ดูแลใหมกี ารนำ
กลยุทธของบริษทั ไปปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับ
นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอบังคับ
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยคำนึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษทั และมีความรับผิดชอบตอ
ผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
อำนาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ
เรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขตอำนาจ
หนาทีท่ ก่ี ำหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของ

บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกำหนด
และทบทวนวิสยั ทัศน พันธกิจกลยุทธในการ
ดำเนินงาน เปาหมายและแผนการดำเนิน
ธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และ
นโยบายดานตางๆ ขององคกร ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให
เปนไปตามแผนที่กำหนดไว ตลอดรวมถึง
การพิจารณารายการระหวางกันที่สำคัญ
การเขาควบรวมกิจการ การแบงแยกกิจการ
และการเขารวมทุน โดยขอบเขตอำนาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งตางๆ
ดังกลาวจะเปนไปตามขอกำหนดของหนวย
งานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบเขตอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. เปนประธานการประชุมคณะกรรม
การบริษัทและการประชุมผูถือหุน
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และควบคุมการประชุมใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับ
สนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรม
การบริษทั ปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มความ
สามารถตามขอบเขตอำนาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
5. ในการทำหนาที่เปนประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณี
ที่การประชุมมีการลงคะแนน และ
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
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การแยกตำแหนง
1. ปจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั เปนกรรมการอิสระ และบริษทั ไดกำหนดใหประธาน
กรรมการบริษทั และกรรมการผูอ ำนวยการใหญตอ งไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพือ่ ใหประธาน
กรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระในการ
ตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทใหทำหนาที่ไดอยางโปรงใส
ปราศจากอคติ ทัง้ นี้ ประธานกรรมการจะทำหนาทีอ่ ยางเทีย่ งธรรมในการดูแลการใชนโยบาย
และแนวทางเชิงกลยุทธตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวามีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั จนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสว นรวมในการประชุม
และตัง้ คำถามทีเ่ ปนประโยชนอยางมีอสิ ระจากฝายบริหารในระหวางการประชุมแตละครัง้
2. บริษทั ไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษทั จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพือ่ ใหกรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาที่
ไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท
การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
บริษทั ไดแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษทั กับฝายบริหาร
อยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหนาที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของฝายบริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษทั จะประชุมกันเปนประจำ
ทุกเดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะ
กรรมการบริษทั จะไมยงุ เกีย่ วกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ขณะที่ฝายบริหารภายใตการ
กำกับดูแลของกรรมการผูอำนวยการใหญจะทำหนาที่บริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย
และเปาหมายที่กำหนดไว กรรมการผูอำนวยการใหญเทานั้นที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้น อำนาจและความรับ
ผิดชอบของกรรมการผูอ ำนวยการใหญ จึงไดรบั ตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 ชุด ประกอบดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อชวย
ทำหนาทีด่ า นการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การกำกับดูแลกิจการ และกลัน่ กรอง
งาน เพือ่ ใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว รวมทัง้ ไดแบงแยกหนาทีร่ ะหวางคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบไวใน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดมกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยวิธกี ารประเมินตนเองเปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครัง้
เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดวย กรรมการ
อิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะ
กรรมการตรวจสอบดังนี้
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1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
3. ดร.วิรไท สันติประภพ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทใหทำงาน
ของตน ซึง่ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั งิ านอยางเปนระบบและดำเนินการใหมน่ั ใจวาบริษทั
มีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมาย
กำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
และเรื่องการเงินอยางครบถวน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความรูและความ
สามารถในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท มีจำนวน 2 ทาน คือ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ ดร.วิรไท สันติประภพ
ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผตู รวจสอบภายใน
วางแผนการตรวจสอบภายในของบริษทั ตลอดทัง้ ป โดยบริษทั ไดวา จางบริษทั จากภายนอก
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณทเ่ี หมาะสมเพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูต รวจสอบภายในของกิจการ
ซึง่ บริษทั เชือ่ วาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว จะทำใหผปู ฏิบตั งิ าน
มีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางเที่ยงธรรม
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบ
ภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ กีย่ วของกับงบการเงินและการเปดเผย
รายงานทางการเงินของบริษทั ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารดานการเงิน และผูช ว ยประธาน
เจาหนาที่บริหารดานการเงินที่ดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุก
ครัง้ ทัง้ นี้ กอนการประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยบริหารรวมในการประชุมแตประการใด
เพือ่ สอบถามประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ กับงบการเงินหรือฐานะการเงินของ
กิจการซึง่ ผูส อบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษทั และบริษทั ยอย รวมถึงมีการประชุมประจำปรว มกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยบริหาร
เพือ่ ใหมน่ั ใจวาผูส อบบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านอยางอิสระจากฝายบริหารและไมมขี อ จำกัด
ในการตรวจสอบบัญชี
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ตองเปนกรรมการอิสระทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากทีป่ ระชุม
ผูถ อื หุน หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ผูท ด่ี ำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษทั
มีคณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั
ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแยง ทัง้ นี้ ใหนบั รวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง
บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่
ไดเงินเดือนประจำ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั
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ยอยลำดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ
หรือของผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ทัง้ นี้
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวม
ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หรือ
ผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั (บริษทั
ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัท
ยอยทีม่ บี ริษทั แมเปนบริษทั เดียวกัน)
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทาง
สายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดา
มารดา คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร รวม
ทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร
ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปน
ผูบ ริหารหรือผูม อี ำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม ี
อำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะ
ทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือ
ผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความ
สัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูม อี ำนาจ ควบคุมของบริษทั
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ
บริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั
รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือ
หุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุน สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่

มีผสู อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรื อ ผู  มี อ ำนาจควบคุ มของ
บริษทั สังกัดอยู เวนแตจะไดพน จาก
การมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ย
กวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทาง
วิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการ
เปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงินซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวา
2 ลานบาทตอปจากบริษทั บริษทั ใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั
และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจ
ควบคุม หรือหุน สวนของผูใ หบริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญ
8. นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องกรรรม
การบริ ษ ั ท เกี ่ ย วกั บ การประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับ

บริษทั และบริษทั ยอยแลว กรรมการ
อิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือ
ถือหุน เกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุน
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ยอย
9. ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำใหไมสามารถ
ใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับ
การดำเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระอาจไดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ใหตดั สินใจในการ
ดำเนินการของบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบขององคคณะได (Collective Decision)
นอกเหนือจากคุณสมบัตกิ ารเปนกรรม
การอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ใหตดั สินใจ
ในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
ยอยลำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแยง
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2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ
และสามารถอุทศิ เวลาไดอยางเพียง
พอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ซึง่ อยูใ นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียว
กัน และไมเปนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ อืน่ เกินกวา 5 บริษทั เนือ่ ง
จากอาจมีผลใหการปฏิบตั หิ นาทีใ่ น
บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่
รายการตอไปนีไ้ มถอื วามีผลกระทบตอ
การปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการใหความเห็นทีเ่ ปน
อิสระของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบ
หรือผูท เ่ี กีย่ วของกับกรรมการตรวจ
สอบทีก่ ระทำกับบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษทั รวม หรือผูถ อื หุน รายใหญของ
บริษทั เกีย่ วกับการไดมาหรือจำหนาย
สินคาหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือ
บริการนัน้ อยูบ นพืน้ ฐานของการ
ดำเนินธุรกิจปกติและเปนเงือ่ นไข
การคาโดยทัว่ ไปทีก่ ำหนดโดยมีหลัก
เกณฑชัดเจน และเปนที่เปดเผย
2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปน
ราคาทีเ่ ทียบเคียงไดกบั ราคาสินคา
หรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งได
ดำเนินการตามขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของแลว
3. รายการอืน่ ใดทีไ่ ดดำเนินการตามกฎ
ระเบียบ ขอกำหนด หรือประกาศที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตาม
หนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ชวยคณะกรรมการปฏิบตั หิ นาที่
กำกับดูแลเกีย่ วกับความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักจรรยาบรรณตางๆ เพือ่ สงเสริม
ใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามหนาที่ที่คณะกรรมการ
บริษทั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
2. สอบทานใหบริษทั มีการรายงานและ
การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ
เงินของบริษทั ใหมคี วามถูกตองครบ
ถวนเปนทีเ่ ชือ่ ถือได โดยการประสาน
งานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
และผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทำราย
งานทางการเงินตามกรอบระยะเวลา
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมาย และ
หนวยงานราชการกำหนด
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตัง้ ผูส อบ
บัญชี และเสนอคาสอบบัญชีประจำ
ปของบริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ เสนอใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน อนุมตั ิ
รวมถึงเสนอถอดถอนผูส อบบัญชีใน
กรณีทเ่ี ห็นวาไมสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ได หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ หรือ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
4. จัดใหมกี ระบวนการรับแจงเบาะแส
จากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบ
การเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็น
อื่นๆ โดยตองทำใหผูแจงเบาะแส
มัน่ ใจไดวา มีกระบวนการสอบสวนที่
เปนอิสระ และมีการดำเนินการใน
การติดตามที่เหมาะสม
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5. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทาน
รวมกับผูต รวจสอบอิสระภายนอกและผูต รวจสอบภายใน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบควรพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมือ่ มีขอ สงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต
หรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอ
กำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ มีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
8. วาจางหรือนำผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดย
ปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริษทั ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ สงสัย
วามีรายการหรือการกระทำซึง่ อาจมีผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท รับผิดชอบคาใชจาย
9. ในกรณีทบ่ี ริษทั มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษทั เอง คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำนาจในการใหความเห็นชอบการแตงตัง้ โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจ
สอบภายใน แตในกรณีที่บริษัท ใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดาน
การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจใหความเห็นชอบการวาจาง
และกำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว
10. สอบทานใหบริษทั มีระบบการจัดการและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ครอบคลุม
ทัง้ องคกร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสีย่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความเสีย่ งทีส่ ำคัญ และนำ
เสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการ
ระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของ
บริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
14. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยกฎบัตรดังกลาว
ควรมีรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอย
ตามทีก่ ำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกำหนดที่รองรับการทำ
หนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน การจางผูเ ชีย่ วชาญใหความ
เห็นในเรื่องที่ตองใชความชำนาญเฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดัง
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กลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ใหคณะ
กรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการ
บริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
บริษทั จำนวน 3 ทาน ในจำนวนนีเ้ ปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และมีประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป
และทำหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททั้ง
ในกรณีที่เปนการแตงตั้งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแตงตั้งกรรมการใหม รวมถึงทำ
หนาทีใ่ นการสรรหากรรมการผูอ ำนวยการใหญ ตลอดจนมีหนาทีใ่ นการกำหนดหลักเกณฑ
ในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ อยางเหมาะสม
รายชือ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ
ในการสรรหากรรมการบริษทั รวมทัง้ ดำเนินการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
สำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตอไป
2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของ
กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอย เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั กอนเสนอ
ใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลานัน้
ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบและผล
การดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพไวได
3. กำหนดคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม วิธกี ารสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหาตำแหนง
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ รวมทั้งดำเนินการสรรหา
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยรูป
แบบและหลักเกณฑเหลานัน้ ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลอง
กับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่
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5. จัดทำหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการผูอ ำนวยการใหญ
6. ประเมินการผลปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการผูอ ำนวยการใหญ และพิจารณากำหนด
คาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบ ริหาร (Succession Planning) สำหรับตำแหนง
กรรมการผูอ ำนวยการใหญ และเสนอใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาใหความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตร
ดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ให
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตอคณะกรรมการบริษทั ใหมกี ารพิจารณาเปลีย่ นแปลง
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
เพือ่ ใหการดำเนินงานของบริษทั เปนไปตามกลยุทธ เปาหมาย และแผนงานประจำปท่ี
ไดวางไว คณะกรรมการบริษทั จึงไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึง่ ประกอบดวยกรรมการ
บริษทั จำนวน 5 ทาน เพือ่ ทำหนาทีก่ ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั และบริษทั ในเครือ
ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมีอำนาจอนุมตั กิ ารทำงานทีเ่ กีย่ วของกับงานในธุรกิจปรกติ
หรืองานทีส่ นับสนุนธุรกิจปรกติของบริษทั ในระดับวงเงินหนึง่ ทัง้ นี้ อำนาจอนุมตั ขิ องคณะ
กรรมการบริหารจะไมสามารถใชกบั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดสว นเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ยอย และไมรวมถึงการ
ดำเนินการเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ ทรัพยสนิ ทีส่ ำคัญ
ของบริษทั จดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และบริษทั จะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ รวมถึงอำนาจดังกลาว
ขางตนไมรวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีข่ อ บังคับบริษทั กำหนดใหตอ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการบริหาร
3. นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบริหาร
4. นายธงชัย จิรอลงกรณ
กรรมการบริหาร
5. นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดวิสยั ทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษทั เพือ่ นำเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR)
ของบริษทั ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธทว่ี างไวและนำเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
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3. กำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ทีว่ างไว
รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอกำหนดของหนวย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท
4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบตั ิ
งานของบริษัท และเสนอตอคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ทราบทุกไตรมาส
5. อนุมตั ริ ายจายเพือ่ การลงทุนและคา
ใชจา ยในการดำเนินงาน ตามขอบเขต
อำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
6. อนุมตั หิ รือทบทวนวงเงินใหกยู มื แก
บริษทั ยอยตามขอบเขตอำนาจทีไ่ ดรบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบปฏิบัติ
การควบคุมภายใน และระบบการจัด
การและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
รัดกุม และเปนไปตามขอเสนอและ
ทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กลัน่ กรองและทบทวนรูปแบบโครง
สรางองคกร และขอบเขตอำนาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบระดับบน เพือ่
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ใหความเห็นชอบ
9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอด
ตำแหนงผูบริหาร (Succession
Planning) สำหรับตำแหนงผูอ ำนวย
การโรงพยาบาลหรือเทียบเทา จนถึง
ตำแหนงระดับรองกรรมการผูอ ำนวย
การใหญอาวุโส หรือเทียบเทา
10. ใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ โยก
ยาย หรือปลดผูบริหารในตำแหนง
ระดับ รองกรรมการผูอ ำนวยการใหญ
อาวุโสหรือเทียบเทาลงมา โดยกรณี
เปนผูบ ริหารในตำแหนงรองกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญอาวุโส และประธาน

เจาหนาที่ ใหรายงานใหคณะกรรมการ
บริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ตอไป
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณากำหนดรายชือ่ กรรมการและ
กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย
เพื่อเปนแนวทางในการนำรายชื่อ
ดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตามกฎ
หมาย หรือตามกฏระเบียบและขอ
บังคับของแตละบริษัทตอไป
11. กลัน่ กรองและทบทวนโครงสรางเงิน
เดือน (Pay Scale) และหลักการการ
ปรับเงินเดือนประจำปของบริษทั และ
บริษัทยอย (ทั้งนี้ ไมรวมตำแหนง
ประธานคณะผูบ ริหารและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ) เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
ความเห็นชอบ
12. แตงตัง้ คณะทำงาน เพือ่ ปรับปรุงแกไข
ปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของบริษัท
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารเปนประจำทุกป ในกรณีที่
คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความ
จำเปนตองปรับเปลีย่ นเนือ้ ความใน
กฎบั ต รดั ง กล า วให เ หมาะสมกั บ
ระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ใหคณะกรรมการ
บริหารเสนอตอคณะกรรมการบริษทั
ใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ดังกลาวขางตนไมสามารถใชกบั บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ยอย และไมรวม
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ถึงการดำเนินการเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ ทรัพยสนิ
ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และบริษทั จะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ นอกจากนี้
อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัท
กำหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ำหนดไว
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสมาชิกประกอบดวย
กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีสมาชิกที่เปนกรรมการบริษัท จำนวน
ไมนอยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณา
กลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั เพือ่ นำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำหนด
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นายประดิษฐ ทีฆกุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศรีภพ สารสาส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.สุภัค ศิวะรักษ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสีย่ งดานการลงทุน และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอชือ่ เสียงของกิจการ เปนตน
เพื่อนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ใหสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความ
เสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใตแนวทางและ
นโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได
5. กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความ
มีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
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7. รายงานตอคณะกรรมการบริษทั อยางสม่ำเสมอเกีย่ วกับการบริหาร การดำเนินงาน
และสถานะความเสีย่ งของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงตางๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ อ งดำเนิน
การปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑและ
แนวทางในการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นกิจการดานตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี อันจะนำพาองคกรไปสูค วามสำเร็จทีย่ ง่ั ยืน คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการบริษทั จำนวน 3 ทาน โดยประธาน
เปนกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณา
กำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ กำหนดเปนระเบียบปฏิบตั ขิ ององคกร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเปนประจำทุกป
รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายศรีภพ สารสาส
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ คณะกรรมการบริษทั
และฝายจัดการ เพื่อกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนแนว
ทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน
2. กำกับดูแลใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการสรางคุณคาของกิจการอยางยั่งยืน
3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลีย่ นเนือ้ ความในกฎบัตรดังกลาวให
เหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ใหเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG
Code) ของบริษทั ทุกป หากบริษทั ยังไมไดนำหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ในเรือ่ งใด
ไปปรับใชตามระดับทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบดวย
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบร�หาร

7.4.1 รายชื่อผูบริหาร 4 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 และหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที บ่ี ริษทั กำหนด ทัง้ นี้
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่
และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ไดรับการอนุมัติไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษทั เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกองคกร
และผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่กี่ยวของอยางเปนธรรม
3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษทั ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั เปนประจำเพือ่ ใหเกิดผลในทางปฏิบตั แิ ละใหมน่ั ใจไดวา การดำเนิน
งานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว
4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี)
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณที่มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
ระเบียบ กฏเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ซึง่ อาจกระทบตอ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
5. รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญพรอมแนวทางการแกไขปญหาตอคณะ
กรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) เพือ่ พิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควรพรอมทัง้ รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองทีเ่ ปน
สาระสำคัญดังกลาวตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
6. รายงานสวนไดเสียของตน คูส มรส และ ผูท เ่ี กีย่ วของตามทีก่ ำหนดไวในพ.ร.บ.หลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือหลักทรัพยของตน คูส มรส และบุตร
(ทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ) ตอเลขานุการบริษทั เพือ่ รายงานการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะตองนำเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนว
ทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท
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8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมายในแตละชวงเวลาจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินงาน
ขางตน ไมสามารถใชกบั บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และ
รายการไดมาหรือจำหนายไป ซึง่ ทรัพยสนิ
ทีส่ ำคัญของบริษทั จดทะเบียน ตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และบริษทั จะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ
การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่
ของกรรมการผูอำนวยการใหญ
ในกรณีทก่ี รรมการผูอ ำนวยการใหญเขา
ไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ นอก
เครือ หรือนอกเหนือจากที่บริษัทไดมอบ
หมายไว บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายให
กรรมการผูอำนวยการใหญรายงานคณะ
กรรมการเพื่อทราบ
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เปนผูป ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ
ในดานตางๆ ไดแก ความเปนผูน ำ การกำหนด
กลยุทธ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษทั
การดำเนินงานตามนโยบายทีไ่ ดรบั จากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรม
การสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำ
ขอมูลทีไ่ ดไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน

ของกรรมการผูอ ำนวยใหญของบริษทั โดย
พิจารณาจากขอมูลทัง้ ปปจ จุบนั และเปรียบ
เทียบขอมูลยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณา
จากเติบโตของรายได และกำไร เปรียบ
เทียบกับเปาหมายทางการเงิน และ
กลยุทธที่วางไว
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของ
ธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้ง
ตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิน
งานของกลุมบริษัท
7.4.2 นโยบายการกำหนดคาตอบแทน
ของผูบริหารและพนักงาน
บริษทั มีนโยบายใหคา ตอบแทนและผล
ประโยชนทใ่ี หแกบคุ ลากรขององคกรอยูใ น
ระดับใกลเคียงกับบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษทั
ไดใหความสำคัญตอการจางงานทีเ่ ปนธรรม
โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบตั งิ าน
ตามความสามารถของพนักงานในตำแหนง
ตางๆ ซึง่ คำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความ
เปนธรรม คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม และการมี
พันธสัญญากับบริษทั เพือ่ สงเสริมความกาว

หนาในสายอาชีพและรวมเจริญเติบโตไปกับ
บริษัทอยางยั่งยืน โดยไดกำหนดนโยบาย
การบริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับผล
ประกอบการขององคกรและเชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้
1. ผลตอบแทนระยะสัน้ บริษทั ไดกำหนด
การจายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียง
ไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทั่วไป
ขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน เพื่อ
รักษาและเสริมสรางความสามารถแขงขัน
ดานทรัพยากรบุคคลใหกบั องคกร นอกจาก
นั้น บริษัทไดกำหนดการจายโบนัสจากผล
ประกอบการในแตละรอบป โดยเชื่อมโยง
กับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพือ่ จูงใจ
ใหพนักงานปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมาย
ขององคกรตามที่ระบุไวในแตละป
2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทได
กำหนดนโยบายคาตอบแทนเพือ่ รักษาและ
สรางแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบตั งิ านให
องคกรดำเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคต
ทีว่ างแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการ
ขึน้ คาจางประจำป สวัสดิการรักษาพยาบาล
เงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผัน
แปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยึดหลัก
การจายคาตอบแทน ดังนี้

160

• บริษทั ไดกำหนดคาตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจาย
ทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร
• บริษัทไดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององคกร (Corporate Performance)
และผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล (Individual Performance) ภายใตเกณฑทโ่ี ปรงใส
ในการจายคาตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการทำงาน
• บริษทั ไดกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจายคาตอบแทนที่
ตองสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำปขององคกร ซึง่ กำหนดจากการพิจารณา
ความสามารถในการจายขององคกร (Ability to Pay) ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยมีความยืดหยุน ในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหวางปใหสอดคลองกับผลการ
ดำเนินงานขององคกรไดอยางทันทวงที
7.4.3 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2564 กรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทที่ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทและ
บริษทั ยอย รวมถึงกรรมการบริษทั ทีไ่ ดรบั คาตอบแทนในฐานะผูบ ริหารของบริษทั ยอย มี
จำนวนรวม 8 ราย เปนเงินรวม 129.15 ลานบาท ทัง้ นี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูใ นรูปของ
เงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนอื่น
บริษทั ไดจา ยเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับผูบ ริหารบริษทั เปนเงินรวม 2.35
ลานบาท โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพดังกลาวเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป นอกเหนือจากนี้ ผูบริหารยังไดรับผลตอบแทนอื่น
ในรูปของรถประจำตำแหนง โทรศัพทมอื ถือ และไดรบั สวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบ
ของบริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทั และบริษทั ยอย มีพนักงานประจำรวม 30,805
คน และแพทยประจำรวม 3,009 คน และมีพนักงานชัว่ คราวรวม 5,539 คน และแพทย
ที่ปรึกษารวม 9,476 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

ประเภท
พยาบาล
พนักงานทั่วไป
รวมพนักงานทั้งสิ้น
แพทย

(หนวย : คน)

พนักงานประจำ/แพทยประจำ
(full time)

พนักงานชั�วคราว/แพทยที่ปร�กษา
(part time)

8,389
22,416
30,805
3,009

1,777
3,762
5,539
9,476

หมายเหตุ
แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยจาย
ผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซึง่ ประกอบ
ดวยเงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ คารักษาพยาบาล
และสวัสดิการอื่นๆ เปนเงินรวม 18,173
ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจา ยในสวนของ
บริษทั จำนวน 3,083 ลานบาท และบริษทั
ยอย จำนวน 15,039 ลานบาท

7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ขอมูลของเลขานุการบริษทั หัวหนา
งานตรวจสอบภายใน และผูที่ไดรับมอบ
หมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล
การทำบัญชี
เลขานุการบริษัท
เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
บริษัทไดแตงตั้งนางสาวเกษรา วงศเกตุ
ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการใหญ ทำหนาที่
เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกำหนด โดยมีหนาทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
รวมทั้งมีหนาที่ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
และรายงานสารสนเทศในสวนทีร่ บั ผิดชอบตอ
หนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของบริษัท
2. ทำหนาทีป่ ระสานงานและติดตามให
บริษัท/คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของมี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ตลอดจนหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบ ริหาร
ไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
และกรรมการชุดยอย
4. ใหขอ มูลทีจ่ ำเปนตอการปฏิบตั หิ นาที่
แกกรรมการปจจุบันและกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งใหม
5. ใหคำแนะนำเกีย่ วกับขอกำหนดกฎ
เกณฑตา งๆ ทีค่ ณะกรรมการ/ผูบ ริหารควร
รับทราบ
6. จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอย
7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษทั
ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูถ อื หุน รายงานประจำป รายงานการ
มีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบ
หมาย
โดยรายละเอียดขอมูลของผูด ำรงตำแหนง
เลขานุการบริษทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
บริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรม
การตรวจสอบไดแตงตัง้ นางสาวดารณี บรรจงศิลป ผูอ ำนวยการฝายตรวจสอบภายใน เปน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูอ ำนวย
การฝายตรวจสอบภายในแลว เห็นวามีความรู
ความสามารถ และประสบการณเหมาะสม
กับการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว เนือ่ งจาก เปน
ผูท ม่ี ปี ระสบการณการทำงานดานการกำกับ
ดูแลและการตรวจสอบภายใน สามารถทำ
หนาทีต่ ามแนวทางการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ได โดยรายละเอียดขอมูล
ของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3
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ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการทำบัญชี
ผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษทั คือ
นางวรรณพา ภวเวช ผูชวยประธานเจาหนาที่บริการการเงิน ซึ่งดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2551 ทัง้ นี้ รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงในรายละเอียดประวัตผิ บู ริหารในเอกสารแนบ 1
7.6.2 หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทมอบหมายใหนางสาวอรรจยา อินทรประสงค Assistant Vice President
ดำรงตำแหนงหัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ เพือ่ ทำหนาทีป่ ระสานงานและนำเสนอขอมูล
ของบริษัทแกนักลงทุน นักวิเคราะห และผูถือหุน ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
พบปะนักลงทุนและแถลงผลการดำเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ไดเปดเผยขอมูลเกีย่ ว
กับบริษทั ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศทีบ่ ริษทั แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ
ผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ www.set.or.th และ เว็บไซตของบริษัทที่ www.
bangkokhospital.com กรณีทผ่ี ลู งทุนและผูท เ่ี กีย่ วของมีขอ สงสัยและตองการสอบถาม
สามารถติดตอมายัง หนวยงานนักลงทุนสัมพันธโทร. 0-2755-1793 Fax: 0-2755-1959
E-mail: investor@bangkokhospital.com หรือผานเว็บไซต www.bangkokhospital.com
7.6.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย
(ยกเวนบริษัทยอย 2 แหง ที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา) โดยกรณีผูสอบบัญชีในสังกัด
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด รายใดที่ปฏิบัติหนาที่ครบ 5 ป บริษัท สำนักงาน อี วาย
จำกัด จะใหผูสอบบัญชีรายใหมในสังกัดมาทำหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทแทน
ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
• บริษทั และบริษทั ยอยไดจา ยคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษทั สำนักงาน
อี วาย จำกัด เปนเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
กลุมบริษัทในเครือ 62 บริษัท
รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

(หนวย : บาท)

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั�งหมด 3 ไตรมาส

คาตรวจสอบบัญช�
ประจำป

รวมทั�งหมด

1,047,000.00
7,985,220.00
9,032,220.00

1,403,000.00
19,806,399.00
21,209,399.00

2,450,000.00
27,791,619.00
30,241,619.00

• บริษัทยอย 2 แหง มีที่ตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดแก N Health
Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International Co., Ltd. ไดจา ยคาตอบแทน
จากการสอบบัญชีใหแกสำนักงาน วิน ทิน ซึง่ มีสำนักงานตัง้ อยูท ส่ี าธารณรัฐแหง
สหภาพพมา เปนจำนวนเงิน 280,060 บาท (เทียบเทา)
2. คาบริการอื่น
ในป 2564 บริษทั สำนักงานอีวาย จำกัด มีการใหบริการอืน่ ไดแก การใหคำปรึกษา
มาตรฐานการบัญชี เปนจำนวนเงิน 425,000 บาท
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8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ดานการกำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของ แตงตัง้ บุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง
คณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
กรรมการเดิมที่วางลงดังกลาวตองไดรับ
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการแตงตัง้ กรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึง่ ประกอบ
ดวยกรรมการอิสระ 2 ราย จากจำนวนคณะ
กรรมการสรรหาฯ ทัง้ หมด 3 ราย ทำหนาที่
ในการสรรหากรรมการเพือ่ ทดแทนกรรมการ
เดิมทีค่ รบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอ
รายชื่อเพื่อแตงตั้งใหม ซึ่งจะพิจารณาจาก
โครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะ
กรรมการ โดยคัดเลือกรายชื่อผูที่มีความ
เหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดไว และ
นำเสนอชือ่ ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีทเ่ี ปน
การแตงตัง้ กรรมการใหมเพือ่ ทดแทนตำแหนง
กรรมการเดิมทีว่ า งลงกอนครบวาระ โดยมติ

คะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู หรือกรณีทเ่ี ปนการ
เสนอแตงตั้งกรรมการใหม คณะกรรมการ
สรรหาจะเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
เนือ่ งจากองคประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ
เปนจำนวนไมนอ ยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ คณะ ดังนัน้ กระบวนการในการสรรหา
กรรมการอิสระของบริษทั จะใชวธิ เี ดียวกัน
กับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต
บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ
ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของ
บริษทั จะตองเปนผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตาม
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ซึง่ ตรง
ตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของ
บริษทั มีคณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย ดังนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวน
หุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
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ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่
เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา
ของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั (บริษทั
ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)
3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะทีเ่ ปนบิดามารดา คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของ
ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวาง
การใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปนหรือเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือ
ผูม อี ำนาจควบคุม ของผูท ม่ี คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจ ควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพน จาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 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 ำนาจ
ควบคุม หรือหุน สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หรือหุน สวนของผูใ หบริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ดวย เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ อื
หุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันกับบริษทั และบริษทั ยอยแลว กรรมการอิสระยังจะตองไมเปน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของ
จำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับการดำเนิน
งานของบริษัท
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ทัง้ นี้ กรรมการอิสระอาจไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหตดั สินใจในการ
ดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)
(2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู
ที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดยพิจารณาจาก
ความรู ประสบการณ และความหลากหลายในฐานะกรรมการ
1. เปนผูมีความรูความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งจะ
พิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดานที่จำเปนตองมีในคณะกรรมการ (Board
Matrix) เพือ่ ใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธและนโยบายไดอยางเหมาะสม
2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบ ริหารองคกรขนาดใหญทป่ี ระสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ
คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เปนผูที่มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลาแสดงความคิดเห็นที่
แตกตางอยางเปนอิสระ
4. สามารถอุทศิ เวลาใหแกบริษทั ไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษทั
5. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเปนผูที่คุณสมบัติตาม
ขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยในการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ หรือแตงตัง้ ใหม
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถ อื หุน แตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท ง้ั หมดตาม ขอ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการ
เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่
กำหนดไวดังนี้คือ
1) คณะกรรมการบริษทั ตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ
2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
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• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความ
สามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ใหจำคุกในความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพยที่ไดโดยทุจริต
• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลด
ออกจากราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอ
หนาที่
3) ในการประชุมสามัญประจำปทกุ ครัง้
กรรมการจะตองออกจากตำแหนง
อยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถาจำนวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ให
ออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู
ออกจากตำแหนงไปนัน้ อาจจะเลือก
เขารับตำแหนงอีกก็ได
4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนง
ตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก
ตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะตอง
หามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวย
คะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ อง
จำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหนุ นับรวมกันไดไม
นอยกวาครึง่ หนึง่ ของจำนวนหุน ทีถ่ อื
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
• ศาลมีคำสั่งใหออก
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง
ใหยน่ื ใบลาออกตอบริษทั การลาออก
มีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะ
เหตุอน่ื นอกจากการออกตามวาระ

ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม
ตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
เหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึง่ เขา
เปนกรรมการแทนนัน้ ใหอยูใ นตำแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของ
กรรมการขางตน ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ อง
จำนวนกรรมการที่เหลืออยู
7) ในกรณีทต่ี ำแหนงกรรมการวางลงจน
เหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองค
ประชุมใหกรรมการทีเ่ หลืออยูก ระทำ
การในนามของคณะกรรมการไดแต
เฉพาะการจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน
เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการแทนตำแหนง
ที่วางทั้งหมดเทานั้น การประชุมให
กระทำภายในหนึง่ เดือน นับแตวนั ที่
จำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวา
จำนวนที่จะเปนองคประชุม และ
บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนนัน้ ให
อยูใ นตำแหนงไดเพียงวาระทีย่ งั เหลือ
อยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ทั้งนี้ ในการเสนอแตงตั้งกรรมการตอ
ที่ประชุมผูถือหุนในป 2564 ที่ผานมานั้น
บริษทั ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน รายยอยเสนอ
ชื่อบุคคลผูมีความรูความสามารถลวงหนา
ตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทีบ่ ริษทั จะได
พิจารณารายชื่อบุคคลเหลานั้นเสนอตอที่
ประชุมผูถ อื หุน ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ
ซึง่ ปรากฏวาไมมผี ถู อื หุน รายใดเสนอรายชือ่
บุคคลเพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทได
กำหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงของทีป่ ระชุม
ผูถ อื หุน โดยใหผถู อื หุน ลงคะแนนเสียงเลือก
ตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล เพือ่ เปนไปตาม
หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษทั ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษทั จึงไดใหความสำคัญ
กับการพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหารใหมีความรู ความสามารถทักษะและมี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนใหมีการสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบตั หิ นาทีท่ ง้ั ภายในและภายนอกสถานทีอ่ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ สงเสริมใหกรรมการมีความ
เขาใจในเรือ่ งการกำกับดูแลธุรกิจใหมปี ระสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำความรูม าใชในการ
ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ดอยางตอเนือ่ ง โดยกรรมการบริษทั ทัง้ คณะจำนวน
18 ทาน และเลขานุการบริษทั ไดผา นการอบรมหลักสูตร Director Certiﬁcation Program
และ/หรือ Director Accreditation Program แลว รวมทั้งไดสนับสนุนใหกรรมการเขา
อบรมกฎระเบียบนโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
ผานหลักสูตรสำคัญที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
• Finance Statements for Directors Program (FSD)
• Roles of Compensation Committee Program (RCC)
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC)
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
• Ethical Leadership Program (ELP)
ในป 2564 มีกรรมการบริษัท เขารวมหลักสูตรอบรม ดังนี้

กรรมการบร�ษัท
ดร.วิรไท สันติประภพ
นายศรีภพ สารสาส
นายกานต ตระกูลฮุน
นางนฤมล นอยอ่ำ

หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 41/2564
จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership (ELP) รุนที่ 23/2564 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership (ELP) รุนที่ 24/2564 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership (ELP) รุนที่ 24/2564 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การสรรหาผูบริหารระดับสูง
กระบวนการสรรหาผูบริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผูที่เปนคนเกงและคนดี
มีความสามารถและทัศนคติทเ่ี หมาะสมกับองคกร โดยบริษทั มุง เนนคนรุน ใหมทม่ี ศี กั ยภาพ
มีความรูค วามสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพือ่ ใหมโี อกาสเติบโตและสามารถ
กาวขึน้ สูต ำแหนงผูบ ริหารระดับสูงตอไป โดยผานขัน้ ตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากร
บุคคล รวมทัง้ มีการมอบหมายงานทีส่ ำคัญและหมุนเวียนงานเพือ่ พัฒนาทักษะความรอบรู
ในงานทุกดานภายในองคกร ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมคี วามพรอมในการทดแทนตำแหนงงานทีส่ ำคัญ
กรณีที่ตำแหนงงานสำคัญดังกลาววางลง
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ทัง้ นี้ กรณีทเ่ี ปนตำแหนงงานของผูบ ริหาร
ระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวย
การใหญ) คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ
แทน เปนผูร บั ผิดชอบในการกำหนดวิธกี าร
และหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณ
สมบัตขิ องผูท ม่ี คี วามเหมาะสมและนำความ
เห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยนอกจาก
คุณสมบัตดิ า นความรูค วามสามารถ ซึง่ คณะ
กรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจาก
ผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจ
สามารถวาจางทีป่ รึกษาจากภายนอกในการ
สรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัท
ตองการแลว ผูท จ่ี ะดำรงตำแหนงกรรมการ
ผูอ ำนวยการใหญจะตองเปนกรรมการของ
บริษทั ดวย ดังนัน้ ผูท ค่ี ณะกรรมการสรรหาฯ

รายช�่อกรรมการบร�ษัท
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2 นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

3 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
4 แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
5 นางนฤมล นอยอ่ำ

เห็นวามีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรูค วามสามารถ
เหมาะสมที่จะเสนอใหดำรงตำแหนงกรรม
การผูอ ำนวยการใหญนน้ั จะตองมีคณ
ุ สมบัติ
ทีเ่ หมาะสมและไดรบั การแตงตัง้ จากทีป่ ระชุม
ผูถ อื หุน ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษทั กอน
สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหนง
ผูบ ริหารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการบริษทั
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบใน
การกำหนดวิธกี ารและหลักเกณฑการสรรหา
ตลอดจนคุณสมบัตขิ องผูท ม่ี คี วามเหมาะสม
8.1.2 การเขารวมประชุมและคาตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล
การเขารวมประชุมของกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
ประชุมผูถือหุน ในรอบป 2564

ตำแหนง

จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการ ประชุมสามัญ
บร�ษัท
ผูถือหุนประจำป

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

12/12

1/1

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

12/12

1/1

9/9
12/12

1/1

12/12

1/1
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รายช�่อกรรมการบร�ษัท
6 นายประดิษฐ ทีฆกุล

7 นายศรีภพ สารสาส

8 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
9 นายธงชัย จิรอลงกรณ
10 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
11
12
13
14
15

นายอัฐ ทองแตง
นายกานต ตระกูลฮุน
นายอาสา สารสิน
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

16 ดร.สุภัค ศิวะรักษ
17 ดร.วิรไท สันติประภพ
18 นายปรีดี ดาวฉาย

ตำแหนง
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการ ประชุมสามัญ
บร�ษัท
ผูถือหุนประจำป
12/12

1/1

12/12

1/1

12/12

1/1

12/12
12/12

1/1
0/1

12/12
12/12
11/12
11/12
12/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

12/12
9/9
9/9

1/1

หมายเหตุ:
1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ดร.วิรไท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ จากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2564 เปนตนไป
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ไมไดเขารวมประชุมผูถือหุนประจำป 2564 เนื่องจากอยูระหวางการกักตัว สาเหตุจากการเขารวมประชุมในบริษัทแหงหนึ่งซึ่ง
อยูในพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ลาปวย จึงไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง
4. นายอาสา สารสิน ติดภารกิจ จึงไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง

คาตอบแทนกรรมการ
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คาตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ไดรบั คาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยจากบริษทั และบริษทั
ยอย ในรูปของบำเหน็จกรรมการและคาเบี้ยประชุมกรรมการ (จายตามจำนวนครั้งที่เขาประชุม) เปนเงินรวม 86.09 ลานบาท ดังนี้

รายช�่อกรรมการบร�ษัท

ตำแหนง

กรรมการ
บร�ษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บร�หาร

1 ศ.เกียรติคุณนายแพทย สันตศิริ ศรมณี
2 นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

4,904,004
4,674,250
0
0
0
0
1,103,914
0
0
0
3,275,882
1,917,059
0
0

4,490,300
3,955,300
4,675,300
3,880,300
4,290,300
4,265,300
3,630,300
3,630,300
3,580,300
3,580,300
4,290,300
3,780,300
870,000
600,000

50,000

75,000

870,000
600,000

4,734,214
3,630,300
3,580,300
3,580,300
7,566,182
5,697,359

4,290,300
4,265,300

3,880,300

4,675,300

8,629,550

9,394,304

705,500
7,317,779

5,177,181
7,492,646

175,000 63,294,500 22,792,316 86,086,816

255,500
2,697,479

450,000
4,620,300

50,000

961,881
3,002,346

รวม(1)

4,215,300
4,490,300

กรรมการ กรรมการ
บร�หาร
กำกับดูแล
ความเสี่ยง กิจการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
3,030,300
825,000 210,000 150,000
รองประธานกรรมการ/
3,030,300
200,000 660,000
600,000
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
0
3 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
450,000
990,000
3,030,300
4 แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอำนวยการใหญ/
600,000
ประธานกรรมการบริหาร
660,000 200,000
3,030,300
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
5 นางนฤมล นอยอ่ำ
600,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3,030,300
275,000
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6 นายประดิษฐ ทีฆกุล
600,000
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
75,000
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 3,030,300
7 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
600,000 770,000 200,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3,030,300
200,000
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
8 นายศรีภพ สารสาส
600,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3,030,300
660,000
กรรมการ/กรรมการบริหาร
9 นายธงชัย จิรอลงกรณ
600,000
3,030,300
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
10 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
600,000 560,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3,030,300
กรรมการ
11 นายอัฐ ทองแตง
600,000
3,030,300
กรรมการอิสระ
12 นายกานต ตระกูลฮุน
600,000
3,030,300
กรรมการอิสระ
13 นายอาสา สารสิน
550,000
3,030,300
14 นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
550,000
3,030,300
660,000
กรรมการ/กรรมการบริหาร
15 นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
600,000
3,030,300
150,000
กรรมการอิสระ/
16 ดร.สุภัค ศิวะรักษ
600,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง
0
17 ดร.วิรไท สันติประภพ
450,000 420,000
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
0
150,000
18 นายปรีดี ดาวฉาย
450,000
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
45,454,500 10,475,000 1,960,000 700,000 3,630,000 900,000

ลำดับ

บำเหน็จ
กรรมการ

คาเบี้ยประชุมที่ไดรับจากบร�ษัท

(หนวย : บาท)
บำเหน็จ
รวม
และคาเบี้ย
คาตอบแทน
ประชุมที่
ในฐานะ
กรรมการ
กรรมการ
ไดรับในฐานะ
ที่ไดจาก
กรรมการ
บร�ษัทและ
บร�ษัทยอย(2) บร�ษัทยอย(1)+(2)
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คาตอบแทนกรรมการที่ครบวาระและออกระหวางปกรรมการ

ลำดับ
1

กรรมการที่ครบวาระ
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

(หนวย : บาท)

บำเหน็จกรรมการ

คาเบี้ยประชุม

รวม

4,545,500

-

4,545,500

คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับจากบริษัทยอย

ลำดับ
1
2

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

(หนวย : บาท)

บำเหน็จกรรมการ

คาเบี้ยประชุม

รวม

868,881
1,647,059
2,515,940

93,000
270,000
363,000

961,881
1,917,059
2,878,940

2. คาตอบแทนอื่น
คารักษาพยาบาลของกรรมการจาก
ภายนอก
กรรมการจากภายนอกทีไ่ มมสี ถานะเปน
พนักงาน/ผูบ ริหารตามสัญญาจางของบริษทั
จะไดรับวงเงินคารักษาพยาบาลจำนวน
3 ลานบาท/คน/ป เพือ่ ใชสำหรับการรักษา
พยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือ ทั้งนี้ เปนไปตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 โดย
วงเงินดังกลาวนับจากวันประชุมสามัญผูถ อื
หุน ประจำป 2564 ถึงวันประชุมสามัญผูถ อื
หุนประจำปในครั้งถัดไป
ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2564) บริษัทมี
กรรมการจากภายนอกที่ไมมีสถานะเปน
พนักงาน/ผูบ ริหารตามสัญญาจางของบริษทั
จำนวน 10 ทาน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ
นายแพทยสนั ตศริ ิ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ นายกานต
ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ นายอาสา
สารสิน นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
ดร.สุภัค ศิวะรักษ นายปรีดี ดาวฉาย และ
ดร.วิรไท สันติประภพโดยนับตัง้ แตวนั ประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2564 จนถึงสิ้นป

2564 บริษทั มีคา ใชจา ยดานการรักษาพยาบาล
สำหรับกรรมการจากภายนอก 10 ทาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1.13 ลานบาท
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของ
คาเบีย้ ประชุมและบำเหน็จกรรมการ รวมถึง
คารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
บริษทั ไมมคี า ตอบแทนอืน่ ทีใ่ หแกกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดยอย
8.1.3 การกำกั บ ดู แ ลบริ ษ ั ท ย อ ยและ
บริษัทรวม
การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บริษทั ยอยและบริษทั รวมนัน้ บริษทั ในฐานะ
ผูถ อื หุน มีสทิ ธิเชนเดียวกับผูถ อื หุน อืน่ ๆ เชน
สิทธิในการเขาประชุม สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะ
ทำการแตงตัง้ ผูแ ทนของบริษทั เพือ่ เขารวม
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ผูแทนของบริษัทมี
หนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน
โดยในวาระทีม่ คี วามสำคัญ เชน การลดทุน
การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การใหความ
เห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน เปนตน
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ผูแ ทนของบริษทั จะตองออกเสียงลงคะแนนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
บริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ
การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย
บริษทั สงผูแ ทนของบริษทั เขาไปเปนกรรมการในบริษทั ยอย โดยคณะกรรมการบริษทั
ไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพ จิ ารณากำหนดรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ รือมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับกิจการนัน้ พรอมทัง้ กำหนดขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
บุคคลทีเ่ ปนตัวแทนในการทำหนาทีอ่ ยางสุจริตเพือ่ ปกปองผลประโยชนของบริษทั ยอย และ
สอดคลองกับนโยบายของบริษทั โดยเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ขณะเดียวกันบริษัทไดวางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการใน
บริษทั ยอย ในมติทส่ี ำคัญตางๆ เชน การลดทุน การเพิม่ ทุน การอนุมตั งิ บดุล การใหความ
เห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือ การเขาทำรายการตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการ
บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตองเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไดกำหนดไว ทั้งนี้ การสงกรรมการเพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอย
ดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท
การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย
สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกีย่ วกับการควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูลฐานะการ
เงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได
มาหรือจำหนายไปซึง่ สินทรัพย หรือการทำรายการทีส่ ำคัญใหครบถวนนัน้ บริษทั กำหนด
ระเบียบใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอืน่ ใดของบริษทั ดังกลาว ตองดำเนินการตามขอบังคับ
และหลักเกณฑที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันกับ
บริษทั ตลอดจนดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงาน
สารสนเทศสำคัญตางๆ ตามขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลใหมี
การจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญตอ
บริษทั บุคคลผูเ ปนตัวแทนจากบริษทั มีหนาทีก่ ำกับดูแลใหฝา ยจัดการของบริษทั ยอยมีการ
จัดทำสัญญาหรือขอตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ
การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
บริษทั ไดกำหนดใหบริษทั ยอยทัง้ หมดของกลุม ใชนโยบายดานบัญชีและการเงินกลาง
ทั้งนี้ เพื่อดูแลใหบริษัทยอยแตละแหงมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูล
ทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันตาม
ขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวของ
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8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกำกับดูแล
กิจการ
บริษัทมีกลไกในการติดตามและวัดผล
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหแนใจวา ทุกคนใน
องคกรรับทราบและปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั กำหนดไว ซึง่ รวม
ถึงประเด็นดังตอไปนี้
1) การปองกันความขัดแยงและการ
ใชขอ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน
คณะกรรมการบริษทั ไดอนุมตั นิ โยบาย
การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษทั
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย โดย
กำหนดใหมีการดำเนินการตางๆ เพื่อเปด
เผยและปองกันการทำรายการทีอ่ าจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
การใชขอ มูลภายในโดยมิชอบ ทัง้ นี้ ไดวาง
แนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้
1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษทั รวมถึง
จรรยาบรรณของพนักงานทีค่ รอบคลุมเรือ่ ง
ความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผย
ขอมูลและขาวสาร การหามใชขอ มูลภายใน
หรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภาย
ในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึง
นโยบายการปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียวาดวย
สิทธิของผูถ อื หุน การเก็บรักษาความลับของ
ผูรับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพรหลัก
เกณฑดังกลาวแกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อให
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป
2. กำหนดระยะเวลาหามซื้อขายหลัก
ทรัพย (Blackout Period) และหามใหขา ว
(Quiet Period) เกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษทั หรือขาวอืน่ ใดทีอ่ าจมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมได
มีการเปดเผยตอสาธารณชน ของกรรมการ

และผูบ ริหาร (รวมถึงคูส มรส และบุตรทีย่ งั
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) เปน
เวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจำป นอกจาก
นี้ยังกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานคนใดที่ทราบขอมูลภายในที่มีนัย
สำคัญซึง่ อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน
งดเวนการซือ้ ขายหลักทรัพยของตน คูส มรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) รวม
ถึงไมใหขอ มูลทีม่ นี ยั สำคัญดังกลาวตอบุคคล
ภายนอกดวยโดยกำหนดไวในนโยบายการ
เปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย
3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการและผูบ ริหาร (ตามทีไ่ ดนยิ าม
ไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือประกาศของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและ
ผูบริหารมีหนาที่จัดทำและรายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษทั ภายใน 3 วันทำ
การหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปยังสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พรอมทัง้ แจงการถือครอง
หรือการเปลีย่ นแปลงดังกลาวตอเลขานุการ
บริษัท เพื่อใหเลขานุการบริษัททำหนาที่
รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยของบริษทั ดังกลาว เพือ่ บรรจุเปน
วาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการ
บริษัทครั้งตอไป
4. การรายงานการมีสว นไดเสีย บริษทั
กำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำ
รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของสงใหเลขานุการ
บริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาว
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงขอมูล ซึง่ เลขานุการ
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บริษัทมีหนาที่จัดเก็บขอมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจงไปยังประธาน
กรรมการ และแจงตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ เพือ่ ใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และทีไ่ ดมกี ารแกไข ซึง่ ขอมูลดังกลาว
บริษทั จะนำไปใชในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษทั กับกรรมการ หรือ ผูบ ริหาร
และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย
5. บริษทั ไดกำหนดมาตรการดำเนินการ และบทลงโทษเมือ่ พบวามีการใชขอ มูลภายใน
เพือ่ ประโยชนสว นตน ซึง่ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการทำงานและนโยบายเรือ่ งการดูแล
การใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท
ทัง้ นีใ้ นป 2564 ไมพบการกระทำความผิดทีเ่ กีย่ วของกับการใชขอ มูลภายในเพือ่ แสวง
หาผลประโยชนแตอยางใด
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2564

รายช�่อ
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
2 นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
คูสมรส
รวม
3 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
คูสมรส
รวม
แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
นางนฤมล นอยอ่ำ
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
นายศรีภพ สารสาส
นายธงชัย จิรอลงกรณ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
นายอัฐ ทองแตง
คูสมรส
รวม
12 นายกานต ตระกูลฮุน
13 นายอาสา สารสิน
4
5
6
7
8
9
10
11

จำนวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2564

จำนวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563

15,651,270
49,530,490
530,000
50,060,490
2,292,955,640
20,000,000
2,312,955,640

15,651,270
49,530,490
530,000
50,060,490
2,348,119,240
20,000,000
2,368,119,240**
(ณ วันที่ 9/4/2564)
549,377,610
6,000,000
4,627,800
0
0
3,373,360
0
337,694,295
100,000
337,794,295
0
0

568,377,610
6,000,000
3,000,000
0
0
1,373,360
0
337,694,295
180,000
337,874,295
0
0

เปลี่ยนแปลง
0
0
0
0
(55,163,600)
0
(55,163,600)
19,000,000
0
(1,627,800)
0
0
(2,000,000)
0
0
80,000
80,000
0
0
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2564

รายช�่อ
14 นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
คูสมรส
รวม
15 นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
16 ดร.สุภัค ศิวะรักษ
17 ดร.วิรไท สันติประภพ
18 นายปรีดี ดาวฉาย
19 นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
คูสมรส
รวม

จำนวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2564

จำนวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563

17,026,660
0
17,026,660
0
0
0

17,026,660
300,000
17,326,660
0
0
0**
(ณ วันที่ 9/4/2564)
0**
(ณ วันที่ 9/4/2564)
0
35,900
35,900

0
0
35,900
35,900

เปลี่ยนแปลง
0
(300,000)
(300,000)
0
0
0
0
0
0
0

** หมายเหตุ เปนขอมูล ณ วันที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

2) การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษทั มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยาง
มีคณ
ุ ธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะ
กรรมการบริษทั ไดอนุมตั นิ โยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยไดสอ่ื
สารใหบุคลากรภายในบริษัท บริษัทยอย
และบริษัทรวมไดรับทราบและถือปฏิบัติ
พรอมทั้งเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัท
โดยที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการตาม
แนวนโยบายดังกลาวในดานตางๆ เพือ่ ปองกัน
และรวมตอตานปญหาทุจริตคอรรปั ชัน่ โดย
สรุปดังตอไปนี้
1. บริษัทไดวางแนวปฏิบัติโดยจัดใหมี
การประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการ
ดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยง
ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ วางแผนการตรวจสอบภายใน
และบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
2. มีการกำหนดแนวปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุม
และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดย
กำหนดหลักการและระเบียบดานการจัดซือ้

จัดจาง การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การ
บริจาคเงินเพือ่ การกุศลสาธารณะ การเลีย้ ง
รับรองหรือใหของขวัญ รวมทั้งใหมีระบบ
การควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดานการ
เงินการบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวของกับดาน
บัญชีการเงิน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทาง
การเงินดังกลาวเปนไปเพื่อวัตถุประสงค
ที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่
โปรงใส เปนตน
3. บริษทั ไดสอ่ื สารนโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ไปยัง
หนวยงานตางๆ ภายในบริษัท บริษัทยอย
และบริษทั รวม ผานทางชองทางตางๆ ไดแก
การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท และ
เว็บไซตของบริษทั เปนตน เพือ่ ใหผเู กีย่ วของ
ทราบและนำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบตั ิ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
ทำหนาทีต่ รวจสอบและสอบทานใหบริษทั
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ
สอดคลองกับนโยบายที่ไดวางไว
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5. บริษทั ไดกำหนดใหมชี อ งทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็น
การกระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมทีส่ อ ไปทางการทุจริต คอรรปั ชัน่
และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน หรือผูรองเรียน
หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy)
3) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)
บริษทั ไดเปดชองทาง เพือ่ ใหผรู ายงานหรือผูท ใ่ี หความรวมมือในการรายงานหรือตรวจ
สอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาที่สุจริต ไดรับการคุมครองและปกปองอยางเปนธรรม บริษัท
ไดกำหนด “นโยบายการคุม ครองและบรรเทาความเสียหายใหกบั ผูร ายงาน” ตามหลักเกณฑ
ทีก่ ำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษทั ” ซึง่ ไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้
• ผูร อ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยนัน้ จะไมปลอดภัย
แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรบั การรายงานความคืบหนาและชีแ้ จงขอเท็จจริง
ใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และ
จะเปดเผยเทาทีจ่ าํ เปน และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร ายงาน
หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกันจากบริษัทวา
จะไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุทจ่ี ะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดทีเ่ กิดผลรายตอ
พนักงานดังกลาว
• ผูท ไ่ี ดรบั ความเดือดรอนเสียหายจะไดรบั การบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งจากบุคคลภายใน
และภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่
ไมถูกตองผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษทั ทัง้ นี้ ผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายใหรบั ขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการ
ดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด
แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน
• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดที่
ฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณนัน้ หรือไม และรายงานการประมวล
ผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป
• ในกรณีทพ่ี บวามีความผิดเกิดขึน้ จริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการ
ทำงานของบริษทั หรือตามกฎระเบียบหรือขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งนัน้ ๆ ตอไป
นอกจากบริษัทจะใหความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ใี นดานทีเ่ กีย่ วของกับบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการ รวมถึงการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื
หุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับตางๆ ตามราย

177

ละเอียดในหัวขอ 6.1 และ 6.2 แลว บริษทั
ยังมุงเนนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในดานอื่นๆ ดังตอไปนี้
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้ง
ทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัท
ตอผูถ อื หุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลัก
ทรัพย รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไปอยางถูกตอง
ครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และ
ทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัท
ไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใช
และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับ
กฎระเบียบดังกลาวรวมทัง้ ไดมกี ารเปดเผย
นโยบายดังกลาวใหบคุ คลากรภายในองคกร
ไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาว
ผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้
1. ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. จรรยาบรรณของบริษทั และนโยบาย
การคุมครองและบรรเทาความเสีย
หายใหกับผูรายงาน
4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายใน
6. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย
7. นโยบายการปองกันและตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
8. นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิ
มนุษยชน
9. นโยบายการไมลว งละเมิดทรัพยสนิ
ทางปญญาและลิขสิทธิ์
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
11. นโยบายการบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
12. นโยบายดานภาษี

13. นโยบายสิ่งแวดลอม
14. นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
15. นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเปดเผยขอมูล
การเงินของบริษทั ขอมูลทีเ่ ปนสาระสำคัญ
ตลอดจนขอมูลอืน่ ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอ
สวนไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจ
ลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลัก
ทรัพยใดของบริษัท ขอมูลนี้จะเผยแพรใน
เวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน
ดวยวิธที โ่ี ปรงใส ผานชองทางทีย่ ตุ ธิ รรมและ
สมควร โดยมีวตั ถุประสงคหลัก คือ เพือ่ ให
มัน่ ใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษทั
เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับ
ขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปน
ไปตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและ
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัด
ใหมรี ายงานความรับผิดชอบตอรายงานทาง
การเงิน ควบคูไ ปกับรายงานการตรวจสอบ
ของผูส อบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพือ่
ใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึง
พันธกิจ และหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอขอมูล
และรายงานทางการเงินทีต่ อ งมีความถูกตอง
ครบถวนกอนทีจ่ ะมีการแพรหลายตอผูล งทุน
ชองทางการเผยแพรขอ มูลสารสนเทศ
ของบริษัท
นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่
ภายใตขอ บังคับของกฎหมายและขอกำหนด
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของแลว บริษทั ยังจัด
ใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปน
ชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
นักวิเคราะห ทัง้ ในและตางประเทศ ตลอด
จนถึงผูท เ่ี กีย่ วของ หรือบุคคลภายนอกทีม่ ี
ความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผู
บริหารระดับสูงทีไ่ ดรบั มอบหมายใหเปดเผย
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ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั คือ กรรมการผูอ ำนวยการใหญ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารดาน
การเงิน และ Assistant Vice President ดานนักลงทุนสัมพันธ รวมถึงผูบ ริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท
โดยในรอบป 2564 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice
President ทีด่ แู ลดานนักลงทุนสัมพันธไดใหขอ มูลตอผูเ กีย่ วของในโอกาสตางๆ ในรูปแบบ
Virtual ดังนี้
1. การนำเสนอขอมูลแกนกั ลงทุน (Roadshow) 30 ครัง้ โดยการจัด Virtual Roadshow ทำใหมีโอกาสไดพบนักลงทุนจำนวนมากขึ้นตอการประชุมในแตละครั้ง และพบ
นักลงทุนหลากหลายกลุมมากขึ้น
2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst
Meeting) 8 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห เพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท
(Virtual meeting และ Conference Call) รวมถึงการตอบขอซักถามผานทาง Email
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4. เนือ่ งดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหบริษทั ดำเนินนโยบาย
Social Distancing อยางตอเนื่อง บริษัทจึงไมไดจัดใหมีการพบผูบริหาร และเยี่ยมชม
กิจการ สำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ (Site Visits)

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่
ผานมา
8.2.1 จำนวนครั้งของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 8
ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขาประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง ดังนี้

ลำดับ

รายช�่อ

1
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
2
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
3
ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการตรวจสอบที่ออกระหวางป
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
1

ตำแหนง

จำนวนครั�งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

8/8
8/8
6/6

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2/2

หมายเหตุ
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มีมติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ ขึ้นดำรงตำแหนงประธาน
กรรมการบริษัท ดังนั้น เพื่อใหการทำหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระอยางแทจริง ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
จึงลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบตัง้ แตวนั ที่ 28 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ ใหนายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการ
ตรวจสอบ ขึ้นดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทน
2) ดร.วิรไท สันติประภพ ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 3/2564 เปนตนมา
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8.2.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ

8.3.1 คณะกรรมการบริหาร
ในรอบป 2564 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาไดมกี ารประชุม
รวม 11 ครั้ง เพื่ออนุมัติการดำเนินการตางๆ ตามอำนาจอนุมัติที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจนโยบาย
กลยุทธของบริษัท กลั่นกรองแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงาน
อืน่ ๆ ของกลุม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารกิจการ และการบริหาร
จัดการดานทรัพยากรบุคคล กอนนำเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายช�่อ
แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
นางนฤมล นอยอ่ำ
นายธงชัย จิรอลงกรณ
นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

ตำแหนง

จำนวนครั�งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

11/11
11/11
11/11
11/11
11/11

8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไดมกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ เพือ่ พิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมสำหรับการ
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง รวมถึงพิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และ
กำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอย เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้
ลำดับ

รายช�่อ

1
นายปรีดี ดาวฉาย
2
นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
3
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหาฯ ที่ออกระหวางป
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
1

ตำแหนง

จำนวนครั�งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

2/2
4/4
4/4

ประธานกรรมการสรรหาฯ

2/2

หมายเหตุ
1) ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2564
เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัท
2) นายปรีดี ดาวฉาย ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 เมษายน
2564 โดยเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 3/2564 เปนตนมา
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8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในรอบป 2564 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ไดมกี ารประชุม
รวม 4 ครัง้ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงติด
ตามการบริหารความเสีย่ งของหนวยงานตางๆ ของบริษทั พรอมทัง้ ใหขอ เสนอะแนะเพือ่
ดำเนินการ
ลำดับ

รายช�่อ

ตำแหนง

นายประดิษฐ ฑีฆกุล
1
นางนฤมล นอยอ่ำ
2
นายศรีภพ สารสาส
3
ดร.สุภัค ศิวะรักษ
4
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ออกระหวางป
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
1

จำนวนครั�งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4
4/4
4/4
3/3

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

หมายเหตุ
1) นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2564
จึงขอลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตัง้ แตวนั ที่ 28 เมษายน 2564 เพือ่ ใหการทำหนาทีข่ องคณะกรรมการทัง้ สองชุดมีความเปน
อิสระตอกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ ใหนายประดิษฐ ทีฆกุล กรรมการบริหารความเสีย่ ง ขึน้ ดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
2) ดร.สุภคั ศิวะรักษ ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2564 และเริม่ เขาประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 2/2564 เปนตนมา

8.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไดมีการประชุม
1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ลำดับ
1
2
3

รายช�่อ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส

ตำแหนง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

จำนวนครั�งที่เขาประชุม
1/1
1/1
1/1

181

9

การควบคุมภายในและ

รายการระหวางกัน
9.1 การควบคุมภายใน

บริษทั ไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเครือ่ งมือทีส่ ำคัญยิง่ ใน
การปองกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั และชวยลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และ
เปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหการบริหารงานของบริษทั มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงไดกำหนดนโยบายใหมีระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซื้อ การ
อนุมตั จิ ดั ซือ้ จัดจาง การอนุมตั จิ า ยเงิน ความเชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนิน
การของฝายทรัพยากรบุคคล การซือ้ ขายเครือ่ งมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ตองมีการ
แกไขปรับปรุง เพื่อใหการบริหารงานทุกดานเปนไปอยางโปรงใส
ทัง้ นี้ บริษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตัง้ บริษทั แอคเคานตง้ิ
เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจากภายนอกใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทในป 2564 โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายใหนางศศิวิมล
สุกใส เปนผูร บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนผูต รวจสอบภายในของบริษทั ซึง่ คณะ
กรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั แอคเคานตง้ิ เรฟโวลูชน่ั จำกัด และ
นางศศิวมิ ล สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว เนือ่ งจากเปน
ผูท ม่ี ปี ระสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ
มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ของบริษทั และสามารถทำหนาทีต่ รวจสอบการทำงานในแตละสวนงาน
ของบริษทั ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีก่ ำหนด
โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนไปตามแผนตรวจสอบ
ประจำปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติและประสบการณของผูปฏิบัติการในฐานะหัวหนาทีมงานผูตรวจสอบภายใน
นางศศิวิมล สุกใส ตำแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
ประวัติการศึกษา
• จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2531-2534 ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
• พ.ศ. 2534-2539 กรรมการ บริษทั วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกัด (บริษทั ใหบริการ
สอบบัญชี)
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• พ.ศ. 2539-2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)
• พ.ศ. 2545-2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซเซอรี่ จำกัด (บริษัทใหบริการ
สอบบัญชี)
• พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
คุณสมบัติอื่น
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเซีย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งฝายงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ซึ่งมีผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน รายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหนาที่พิจารณา แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย และพิจารณา
ความดีความชอบหัวหนางานตรวจสอบภายใน โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจิ ารณาคัดเลือก นางสาวดารณี บรรจงศิลป ผูอ ำนวยการฝายตรวจสอบภายใน
ใหดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท ดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา เปนผูม วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ และการอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว (รายละเอียดขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3)
หนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
1. เสนอแผนงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นชอบ
2. ติดตามและทราบถึงนโยบายความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการควบคุม
ของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจน
วิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลง
3. สอบทาน ปรึกษาหารือ พิจารณาขอบเขตแผนการตรวจสอบ ใหครอบคลุมถึงเรือ่ ง
ตางๆ ที่จะตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. รวบรวมขอมูลในการทำงานของสวนตางๆ แลวนำมาวิเคราะห ประเมินผล พรอม
ทัง้ ใหขอ เสนอแนะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสือ่ สาร
ใหผบู ริหารรับทราบ เพือ่ ดำเนินการแกไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ
กรรมการตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน
5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควร เสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณา และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั หรือตอฝายจัดการ กรณีท่ี
เปนเรื่องจำเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการแกไข เพื่อที่ฝายจัดการจะไดดำเนินการไดทัน
กับเหตุการณ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายใน
เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหาร
งานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตามกรอบการดำเนินงานที่วางไว
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565
มีกรรมการเขารวมประชุมทัง้ คณะ จำนวน 18 ทาน ประกอบดวย กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
จำนวน 8 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน
8 ทาน ซึง่ ในจำนวนนีเ้ ปนกรรมการอิสระทีด่ ำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดย
คณะกรรมการบริษทั ไดตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใชในการ
บริหารงานและควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร (Control
Environment) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
(Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบนั ของ
กิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถ
ตรวจสอบได
ทัง้ นี้ ในป 2564 บริษทั ไมพบขอบกพรองทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับรายการทีเ่ กิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปรกติหรือมีความบกพรองทีส่ ำคัญในระบบ
การควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ

9.2 รายการระหวางกัน

ในรอบป 2564 ที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอย มีการเขาทำรายการระหวางกันกับ
กิจการทีเ่ กีย่ วของ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และ/
หรือกฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรม
การกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนและเกิดความโปรงใส หาก
มีความจำเปนทีบ่ ริษทั และ/หรือบริษทั ยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยาง
ยุตธิ รรม และในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไมมคี วามชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจัดใหบคุ คลทีม่ คี วามเปนอิสระและมีความรู
ความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นนั้นไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
9.2.1 ขอมูลรายการระหวางกัน
บริษัทมีขอมูลรายการระหวางกัน ในรอบป 2564 สรุปไดดังนี้
1. รายการทั่วไป
รายการระหวางกันของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
และบริษัทยอย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ลักษณะรายการ

1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
1. คาบัตรโดยสาร
(มหาชน) : BA
เครื่องบิน และ
ความสัมพันธ:
บริการขนสงและ
1. นายแพทยปราเสริฐ
เคลื่อนยายผูป วย
ปราสาททองโอสถ และ
ทางอากาศ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญ
ใน บมจ.การบินกรุงเทพ
2. นายประดิษฐ ฑีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส และ
นางนฤมล นอยอ่ำ เปนกรรมการ
ในบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
2. คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ

3. รายไดเงินปนผล

2. บริษทั บีเอซี กูรเ มท เฮาส จำกัด
ความสัมพันธ:
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บมจ.การบินกรุงเทพ
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

2. เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

3. รายไดคาเชาพื้นที่

31/12/64

31/12/63

31/12/62

เหตุผลและความจำเปน

1,404,243

3,703,928

9,457,500

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และคาบริการขนสงทางอากาศ
ใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศใหกับบริษัท การบิน
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปน
ธุรกรรมสนับสนุนการคาปกติของบริษัท
และบริษัทยอย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีการคิดราคาคาโดยสาร
และคาบริการตามอัตราตลาด และมี
เงื่อนไขการคาตามปกติ

3,072,000

3,072,000

3,072,000

บริษัทยอยมีสัญญาบริการบำรุงรักษา
และบริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอรกับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในอัตราคาบริการที่ระบุตามสัญญา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล
และมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป

-

1,790,560

1,432,448

บริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) ตามสิทธิในฐานะ
ผูถือหุน

136,203,875 158,519,087 217,721,954

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับ
คนไข และคาอาหารจัดเลี้ยงใหกับบริษัท
บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนผูให
บริการอาหารใหแก บริษัทและบริษัทยอย
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางปรกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตาม
ปกติทั่วไป

13,829,504

11,486,097

18,132,770

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคา
อาหารกับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และ
มีเงื่อนไขการคาตามปกติ

9,640,729

9,066,920

10,097,126

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชา
พื้นที่รานคาจากบริษัท บีเอซี กูรเมท
เฮาส จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาเชาและเงื่อนไข
การเชาเดียวกับที่ทำสัญญากับผูเชา
พื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ
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31/12/64

31/12/63

31/12/62

4. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่

552,577

668,966

666,060

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่
รานคา ตามสัญญาเชาพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและ
อัตราคาเชาเชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และ
มีเงื่อนไขการคาตามปกติ

5. เงินมัดจำรับ-คาเชาพื้นที่

918,236

836,536

836,536

บริษัทไดรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคา
จาก บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ เชนเดียว
กับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

1,197,380

1,297,010

1,625,045

บริษัทยอยมีรายไดคาบริการซักผาและ
ขายสินคากับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส
จำกัด ซึ่งเปนการคิดคาบริการตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

992,649

7,454,259

14,851,704

-

547,144

2,266,889

6. รายไดจากการขาย
สินคาและบริการ

3. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ
สมุย จำกัด
ความสัมพันธ:
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบมจ. การบินกรุงเทพ
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

4. บริษัท บางกอกแอรทัวร
(1988) จำกัด
ความสัมพันธ:
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับ
นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและผูถือหุน
รายใหญ

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน

1,568,769

4,659,074

21,864,030

5. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด
บรอดคาสติ้ง จำกัด
ความสัมพันธ:
1. นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ เปน
กรรมการ และผูถือหุนรายใหญ

1. คาโฆษณา

1,825,000

1,098,975

500,000

2. เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

เหตุผลและความจำเปน

บริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และ
คาอาหารจัดเลี้ยง ใหกับบริษัท ครัวการบิน
กรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการ
อาหาร แกบริษัทยอยตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจางปรกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนการคิดคาบริการตาม
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหาร
ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปรกติ
บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินใหกับบริษัท บางกอกแอรทัวร
(1988) จำกัด ซึ่งเปนตัวแทนขายตั๋วโดยสาร
เครื่องบินทั่วไป เปนราคาบัตรโดยสารตาม
อัตราตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาตามอัตราตลาด
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติทั่วไป
บริษัทและบริษัทยอยจายคาลงสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศนใหกับบริษัทบางกอก มีเดีย
แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเปนอัตรา
คาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการ
รายอื่น
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2. นางนฤมล นอยอ่ำ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ

6. บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส
จำกัด
ความสัมพันธ:
นายอัฐ ทองแตง และ
บุคคลที่เกี่ยวของกันเปน
กรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท ดับบลิวทีเอช
โฮลดิ้งส จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ
2. เจาหนี้คาโฆษณา

558,250

-

-

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาโฆษณา กับ
บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง
จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

3. รายไดจากการ
ขายสินคา

522,950

-

-

บริษัทยอยมีรายไดขายสินคากับบริษัท
บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
ซึ่งเปนการคิดคาบริการตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

17,716,437

14,947,591

12,714,719

บริษัทยอยไดจายคาเชาอาคารสำนักงาน
และคาบริการใหกับบริษัท ดับบลิวทีเอช
โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับ
ผูประกอบการรายอื่นตามขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจางปรกติของบริษัทยอย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาเชาและคา
บริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติทั่วไป

4,018,037

4,018,037

6,204,737

บริษัทยอยจายเงินประกันการเชาอาคาร
สำนักงานตามเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเปน
ปกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

27,667,385

35,743,094

-

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชา
ระยะยาวกับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส
จำกัด ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาเชนเดียวกับผูประกอบการ
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

5,376,000

4,928,000

-

บริษัทไดจายคาเชายานพาหนะพรอมบริการ
คนขับรถใหกับบริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปรกติของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาเชาและคา

1. คาเชาอาคารสำนักงาน

2. เงินประกันการเชา

3. หนี้สินตามสัญญาเชา

7. บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ความสัมพันธ:
มีนายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ เปนผูถือหุน
รายใหญและเปนกรรมการ

เหตุผลและความจำเปน

1. คาเชายานพาหนะ
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เหตุผลและความจำเปน
บริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติทั่วไป

2. หนี้สินตามสัญญาเชา

16,468,027

21,438,080

-

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชา
ระยะยาวกับบริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

8. บริษัท การบินกรุงเทพบริการ
ภาคพื้น จำกัด
ความสัมพันธ:
เปนบริษัทยอยของบริษัท
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
และมีนายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการ

1. ตนทุนบริการ ground
and passenger
handling

1,383,355

1,345,504

1,675,690

บริษัทยอยจายคาบริการ Ground and
Passenger Handling ที่สนามบินดอนเมือง
ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น
จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน Ground and
Handling เพียงรายเดียวที่สนามบิน
ดอนเมือง ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีความจำเปน
ตองใชบริการกับผูใหบริการรายนี้ตามอัตรา
คาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

9. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท
จำกัด
ความสัมพันธ:
มีนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ
นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ กรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
สมุยปาลมบีชรีสอรท จำกัด และ
มีนายประดิษฐ ทีฆกุล เปนกรรมการ

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

1,862,728

139,490

269,164

ในไตรมาส 2/2564 บริษัท สมุยปาลมบีช
รีสอรท จำกัด ไดชนะการประมูลเขาทำ
สัญญาบริการอาหารและเครื่องดื่มกับบริษัท
ยอยตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปรกติ จึงมี
รายการคาอาหารสำหรับคนไข และบริการ
จัดเลี้ยง ซึ่งเปนคาบริการที่เปนราคาตลาด
และเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

10. บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จำกัด
ความสัมพันธ:
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ

1. คาเชาวิทยุสื่อสาร

959,920

909,286

1,219,775

บริษัทยอยจายคาเชาอุปกรณวิทยุสื่อสาร
กับบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จำกัด ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จำกัด เปนผูใหบริการสัญญาณวิทยุใน
สนามบิน ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีความจำเปน
ตองใชบริการกับผูใหบริการรายนี้ตามอัตรา
คาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

11. บริษทั ควอลลิต้ี ดิลเิ ชียส แอนด
เชฟ แมน จำกัด
ความสัมพันธ:
1. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ
2. มีนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กรรมการเปนผูถือหุนรายใหญ

1. รายไดคาเชาและ
คาบริการ

1,005,334

168,063

-

บริษัทยอยมีรายไดคาเชาพื้นที่และคา
บริการจาก บริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส แอนด
เชฟ แมน จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปกติของ
บริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทยอย
ทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตาม
ปกติทั่วไป
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2. รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษทั ไมมรี ายการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ปนบุคคลเกีย่ วโยงกัน
9.2.2 แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
ประเภทรายการ
รายการธุรกรรมที่เปนการคา
ปรกติ หรือรายการธุรกรรมที่
สนับสนุนการคาทั่วไป

แนวโนมและนโยบาย
รายการธุรกรรมคาปรกติ
ในกรณีทบ่ี ริษทั และ/หรือบริษทั ยอยมีธรุ กรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษทั
มีนโยบายใหบริษทั และบริษทั ยอยคิดคาตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากการทำธุรกรรมการคาการดำเนิน
งานดังกลาวระหวางบริษทั และ/หรือบริษทั ยอยกับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันในราคาตลาดโดย
มีอตั ราคาบริการ และมีเงือ่ นไขการชำระเงิน ตลอดจนเงือ่ นไขการคาอืน่ ๆ เทาเทียมหรือเปนเงือ่ นไข
ในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอย พึงกระทำกับผูอื่นซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ยอยมีรายการซือ้ สินคาและบริการ วัตถุดบิ และเวชภัณฑตา งๆ การจัด
ซือ้ จัดจางทีเ่ กีย่ วของและเปนไปเพือ่ สนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวาง
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษทั และ/หรือบริษทั ยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรือ
อัตราคาบริการตามราคาตลาดทีส่ ามารถอางอิงทีม่ าของราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได
และมีเงือ่ นไขการชำระเงิน ตลอดจนเงือ่ นไขขอตกลงทางการคาตางๆ ไมแตกตางจากการทีบ่ ริษทั
และ/หรือบริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน
และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับ
แกไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวโยงกันที่เปนรายการธุรกรรม
ทางการคาปรกติหรือรายการสนับสนุนการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวางบริษัทและ/หรือ
บริษทั ยอยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ใิ นหลักการจาก
คณะกรรมการบริษัท
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2551 เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมมี ติอนุมตั ิ
ในหลักการใหฝา ยจัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันทีเ่ ปนรายการทางการคาปรกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปรกติทม่ี เี งือ่ นไขขอตกลงทางการคาทัว่ ไป ซึง่ มีราคาหรืออัตราคาบริการ
ตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได

การใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน

บริษทั มีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกจิ การทีบ่ ริษทั ถือหุน เกินกวารอยละ 50
เทานัน้ ภายใตเงือ่ นไขวาบริษทั ยอยดังกลาวตองมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ถือหุน ไมเกินรอยละ
10 การใหความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวที่
สวนกลางเพื่อใหสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
กอประโยชนสูงสุดแกบริษัทในกลุมโดยรวม
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แนวโนมและนโยบาย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมบริษัทใน
3 ลักษณะคือ
1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน
และนำเงินกูดังกลาวไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.25 ตอป ซึ่ง
โดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง
ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจาก
สถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา
2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนทไ่ี ดรบั เพือ่ ใหบริษทั ยอยทีจ่ ดั ตัง้ ในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโ ดยตรงจากสถาบัน
การเงินในประเทศนัน้ ๆ โดยไดรบั เงือ่ นไขอัตราดอกเบีย้ สำหรับลูกคาชัน้ ดี (Prime Rate) จากผูใ หกู
3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิน้ วันทำการ ระบบ
Liquidity Management จะทำหนาทีโ่ อนเงินฝากจากบัญชีของบริษทั ยอยไปฝากไวทบ่ี ญ
ั ชีเงินฝาก
ของบริษทั แม ซึง่ เงินฝากทีโ่ อนไปไวทบ่ี ญ
ั ชีของบริษทั แม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูร ะยะสัน้
จากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหาก
บริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวนเกินโอนไปยังบริษัทยอยที่
ตองการใชเงินซึ่งเงินที่โอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทในเครือ
และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน
ประโยชนทไ่ี ดรบั เพือ่ เปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษทั ทีม่ สี ภาพคลองสวน
เกินจะไดรบั ดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู กวาดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ดรบั จากสถาบันการเงิน ขณะทีบ่ ริษทั ทีม่ ี
ความตองการใชเงินสามารถกูเ งินโดยมีตน ทุนทางการเงินไมสงู กวาอัตราดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด

รายการธุรกรรมประเภทอื่น
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การ
ทำรายการดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัท
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03
ONE REPORT สวนที่

รายงานและงบการเงิน
1
2
3

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอ
รายงานทางการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

โปรดสแกน QR Code
เพื่ออานขอมูล
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทยอย
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดสแกน QR Code
เพื่ออานขอมูล

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

