
56-1
ONE REPORT 2564

รายงานประจำป 2564
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)





กาวเขาสูปที่ 50 
ดวยมาตรฐานการใหบริการของเรา

ที่ทำใหคุณอุนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร

 50years
of EXCELLENCE



2

สารบัญ
สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

32
 โครงสรางและการดำเนินงาน
ของกลุมบริษัท

80
การบริหารจัดการความเสี่ยง

89
การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

04
สารประธานกรรมการบริษัท

06
สารกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

09

10

BDMS OVERVIEW

จุดเดนทางการเงิน

14
คณะกรรมการบริษัท

30
คุณภาพการใหบริการ

94
การวิเคราะหและคำอธิบาย
ของฝายจัดการ

112
ขอมูลทั่วไปและ
ขอมูลสำคัญอื่น



3

สวนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ

116
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

143
โครงสราง
การกำกับดูแลกิจการ 
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย 
ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

163
รายงานผลการดำเนินงาน
สำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ

181
การควบคุมภายในและ
รายการระหวางกัน

สวนที่ 3
รายงานและงบการเงิน

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี 
และเลขานุการบริษัท

191

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำกับดูแลกิจการ 
และจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ

190
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

งบการเงิน



4

สารประธาน
กรรมการบริษัท

ในป 2564 ท่ีผานมา หลังจากท่ีประเทศ

ไดผานสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 

และธุรกิจตางๆ ในประเทศไดมีการปรับตัว

ในหลายดาน โดยแมวาในชวงปลายป 2564 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีสัญญาณท่ีปรับตัว

ดีข้ึน แตภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 

ที่ยังคงตอเนื่องมาถึงตนป 2565 จึงสงผล

ถึงกำลังซ้ือโดยรวมของประเทศท่ียังคงชะลอ

ตัว แตบริษัทก็ไดมีการปรับกลยุทธในการ

ดำเนินงานจนสามารถรักษาระดับการเติบโต

ของกลุม รวมท้ังมีผลประกอบการในระดับ

ท่ีนาพอใจ โดยมีอัตราการเติบโตท่ีประมาณ

รอยละ 10 รวมถึงไดวางเปาหมายการเติบโต

และมีการลงทุนในนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ

สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคม

วิถีใหมท่ีจะเปล่ียนผานไปสูยุคดิจิตอล โดย

นับเปนทั้งโอกาสและความทาทายสำหรับ

กลุมบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 

(มหาชน) วาจะสามารถเชื่อมตอธุรกิจกับ

โลกวิถีใหมในชวงเปล่ียนผานน้ีไดมากนอย

เพียงใด   
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ท้ังน้ี คณะกรรมการและคณะผูบริหารของบริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะผลักดันธุรกิจของ

กลุม ใหเติบโตอยางตอเน่ืองและม่ันคง โดยมีปณิธานวา การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และตรวจสอบได จะสามารถสรางความเชื่อถือและความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายไดอยางแทจริง รวมท้ังจะชวยสรางความเติบโตอยางย่ังยืนแกกลุมบริษัท กรุงเทพ-

ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวย และนับเปนความภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีในป 2564 BDMS 

ซ่ึงเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยไดรับการคัดเลือก

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) คณะกรรมการบริษัทตระหนักวา การเติบโต

อยางย่ังยืนภายใตพ้ืนฐานของความดีและความซ่ือสัตยสุจริต พรอมกับการดูแลรับผิดชอบ

ตอสังคม เปนสิ่งสำคัญในการสรางมูลคาที่ยั่งยืนและตอเนื่องใหกับผูถือหุน   

ปพ.ศ. 2565 น้ี เปนปท่ี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินการยาง

เขาปท่ี 50 และเราจะกาวหนาตอไปอีกโดยทราบดีวาโลกในปจจุบันน้ันมีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและมีปญหาท่ีทาทายรออยูขางหนาอีกมาก อยางไรก็ดี บริษัทเรามีทรัพยากร

บุคคล ท้ังทางการแพทยและการบริหารท่ีมีคุณภาพ เขมแข็ง และทันสมัย ทำงานกันเปน

ทีมและรวมมือกันในกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือขายทั่วประเทศ สิ่งเหลานี้จะเปน

ปจจัยใหบริษัทเรากาวหนาไปอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

ผมในนามคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความช่ืนชมตอคณะผูบริหารท่ีสามารถผลักดัน

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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ในป 2564 สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
ไทยมีความรุนแรงกวาปท่ีผานมา มียอดผูติดเช้ือ COVID-19 รายวัน
เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก อยางไรก็ดีจากความรวมมือของ ภาครัฐ 
หนวยงานเอกชนและโรงพยาบาลตางๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนปองกัน
โรค COVID-19 ท่ีครอบคลุมประชากรในประเทศมากข้ึน การเวนระยะ
หางทางสังคม และการสวมใสหนากากเพ่ือปองการการติดเช้ือ COVID-
19 ไดสงผลใหจำนวนผูติดเช้ือ COVID-19 ในประเทศ ลดลงในไตรมาส 
4 และนำไปสูการเปดประเทศ การฟนตัวอุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
เริ่มมีการเดินทางขามประเทศของผูปวยตางชาติ  

สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาว จากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID-19 ทำใหโรงพยาบาลเอกชนนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ อำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ซึ่งชวยขับเคลื่อน
ธุรกิจใหอยูรอดไดในระยะยาว เชน Telemedicine ท่ีชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการ
แพทยสามารถพูดคุยกันไดแบบ Real-Time และเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะชวยทำใหคน
เขาถึงบริการทางการแพทยไดสะดวกมากขึ้นโดยไมมีขอจำกัดดานการเดินทาง 

BDMS กับการปรับตัวสูยุคแหงนวัตกรรมและ Digital Disruption
ในปที่ผานมาหลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับธุรกิจดาน

สุขภาพที่ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย ทั้งการแขงขันในตลาด ความตองการของผูใช
บริการท่ีเปล่ียนแปลงไป การมาถึงของยุคการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล 
(Digital Disruption) และการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหเครือ BDMS ตอง
มีการปรับตัว เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการและสอดรับกับกระแสสังคมที่
จะเปลี่ยนผานไปสูยุคดิจิตอล 

BDMS ไดเร่ิมสรางระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิตอล หรือ BDMS digital ecosystem 
ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพ ผานระบบ Digital และเปนการทำงานรวมกันทั้ง Network โดย 
BDMS digital ecosystem เปนการรวม 9 บริการไวบน platform เดียวกัน เชน Tele-
consultation, Tele-pharmacy, Home lab services, บริการ Home care, Patient 
Health Records เพ่ือใหคนไขสามารถเขามาติดตามขอมูลของตนเองผานระบบดิจิตอล, 
Health content บริการใหความรูและคำแนะนำในการดูแลดานสุขภาพท่ีเช่ือถือได, Health 
packages, Health Mall และ Disease management ซ่ึงเปนบริการเช่ือมตอกับอุปกรณ
อ่ืนๆ เชน Smart watch ท่ีชวยในการดูแลสุขภาพสำหรับคนท่ีเปนโรคเร้ือรัง เพ่ือใหผูใช
บริการเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากขึ้น

สารกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญ
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ในดานการพัฒนานวัตกรรม บริษัทไดจัดโครงการประกวดนวัตกรรม BDMS Awards ภายในองคกรมาเปนเวลากวา 5 ป โดยกระตุน
ใหบุคลากรในองคกรคิดคนส่ิงใหมๆ  ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการรักษาพยาบาล สงเขามาประกวด โดยจะมีท้ังคณะกรรมการจากภายใน
บริษัทและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยผูชนะการประกวดจะไดรับรางวัล President Award ซึ่งจากการดำเนินโครงการมาหลายป
พบวา วัฒนธรรมองคกรมีการพัฒนาดีข้ึน บุคลากรมีความสนใจในการคิดคนส่ิงใหมๆ  และผลงานจะไดรับการนำไปขยายผลเพ่ือปรับใช
จริงและสงตอไปยังสวนอื่นๆ ขององคกร

นอกจากน้ี เรายังไดลงทุนในธุรกิจ Start- up เพ่ือศึกษาโอกาสในการตอยอดธุรกิจรวมกัน รวมท้ังหาโอกาสพัฒนาใหเกิดเปนธุรกิจใหม
ในอนาคต เชน การลงทุนในโครงการแผนปดแผลกันน้ำ cellulose เพ่ือชวยใหแผลหายเร็วข้ึน การลงทุนเพ่ือพัฒนา AI ในการอานฟลม
เอ็กซเรยปอด และการลงทุนเพ่ือพัฒนา dissolvable microneedle ซ่ึงเปนเข็มฉีดยาขนาดเล็กท่ีแตกบนผิวหนัง ชวยในการใหยาหรือ
วัคซีนบางชนิดที่สามารถดูดซึมทางผิวหนัง เปนตน

ในดานผลประกอบการของบริษัท แมวาสถานการณของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสงผลกระทบหลายดาน แตในปที่
ผานมา บริษัทไดมีการปรับกลยุทธการดำเนินงานใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารเช่ือมตอโรงพยาบาลกับผูใชบริการมากข้ึน ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงใชนโยบายการบริหารจัดการตนทุนและลดคาใชจายตอเน่ือง
จากปท่ีผานมา และใหความระมัดระวังในดานการลงทุน การบริหารการเงิน ทำใหบริษัทยังมีการเติบโตในภาพรวมประมาณรอยละ 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 นับเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยท่ีผานการประเมิน
ความยั่งยืนตามตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ DJSI รวมถึงไดรับการคัดเลือกเขาสูรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand 
Sustainability Investment: THSI) กลุมบริการ ประจำป 2564 ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยังไดรับ
ผลการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ใน “ระดับ 5 ดาว” หรือ “ดีเลิศ” โดยทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัท
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
เปนสวนหน่ึงในทุกกาวแหงการเติบโตของเรา ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงวา การเขาสูขวบปท่ี 50 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 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



CG Rating

BDMS 
Overview

75,714
ลานบาท

รายไดจากการดำเนินงาน

7,936
ลานบาท

กำไรสุทธิ

AA STABLE

11,000+
แพทย

7,000+
พยาบาล

22,000+
พนักงาน53

โรงพยาบาล

+ BDMS 
WELLNESS 
CLINIC
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128,454
 40,689
 87,765

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

 1.5
 1.3

 40.7
 14.0
 34.5

 33.6
 15.0
 10.5
 9.2

 6.0
 17.1
 0.6

 0.5
 24.1
90.14/

 
 133,662
 46,480
 87,182

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

 0.8
 0.7

 36.8
 12.0
 37.1

 34.4
 15.7
 18.5
 20.1

 11.6
 27.8
 0.6

 0.5
 19.2
56.3

 
136,050
 44,588
 91,463

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

 2.7
 2.4

 43.8
 14.4
 40.5

 31.9
 12.8
 10.4
 8.4

 5.3
 16.7
 0.5

 0.5
 17.2
121.2

ภาพรวมทางการเงิน

งบดุล (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

งบกำไรขาดทุน (ลานบาท)
รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการดำเนินงานรวม 
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items)
กำไรสุทธิ

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

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (รอยละ) 
อัตรากำไรขั้นตน 1/

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

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

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 2/

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 3/

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

2564 25622563
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รายไดจากการดำเนินงานรวม

2562 2563 2564

รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)

อัตราการเติบโตของรายได
จากการดำเนินงานรวม

หมายเหตุ: รายไดจากการดำเนินงานรวม คำนวณจากรายไดจากการรักษาพยาบาล + รายไดจากการจำหนายสินคา + รายไดอื่น

83,774

7.0%

69,057

-17.6%

75,714

9.6%

EBITDA และอัตรา EBITDA

2563

21.6%

2564

23.2%

2562

EBITDA (ลานบาท)

อัตรา EBITDAหมายเหตุ: EBITDA คือ กำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษีคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

14,938 17,54517,803

21.3%

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

2563

10.4%

2564

10.5%

2562

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

อัตรากำไรสุทธิ

7,214 7,93615,517

18.5%

เงินปนผลจายตอหุน

2563 25642562

0.55

0.45

0.55

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

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



สัดสวนรายไดจากการรักษาพยาบาล
ในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ

จำนวนผูปวยนอกและ
ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

โรงพยาบาลในกรุงเทพ โรงพยาบาลนอกกรุงเทพ

12

สัดสวนรายไดจากการ
รักษาพยาบาลตามสัญชาติ

57%

43%

ผูปวยชาวไทย ผูปวยชาวตางชาติ

82%

18%

สัดสวนรายไดจากการ
รักษาพยาบาลตามประเภทผูปวย

ผูปวยนอก ผูปวยใน

45%
55%

2563 25642562

25,960

3,207

26,367

3,836

30,163

4,195

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

หมายเหตุ:- จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ไมรวมผูปวยใน Hospitel และโรงพยาบาลสนาม
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สินทรัพยรวม

2563 25642562
136,050 128,454133,662 สินทรัพยรวม (ลานบาท)

หนี้สินรวม

2563 25642562
44,588 40,68946,480 หนี้สินรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุนรวม

2563 25642562
91,463 87,76587,182 สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
และอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA

2563

0.3

2564

0.5

2562

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)

0.1 0.10.2

1.1
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คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี  
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

นายแพทยจุลเดช 
ยศสุนทรากุล 
รองประธานกรรมการ

นายแพทยปราเสร�ฐ 
ปราสาททองโอสถ
กรรมการและผูกอตั�ง
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แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ 
กรรมการผูอำนวยการใหญ 

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ
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นายประดิษฐ ทีฆกุล 
กรรมการ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  
กรรมการอิสระ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการ

นายธงชัย จ�รอลงกรณ 
กรรมการ
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นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ 
กรรมการอิสระ

นายกานต ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ

นายอัฐ ทองแตง
กรรมการ

นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ
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นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการ

ดร.ว�รไท สันติประภพ
กรรมการอิสระ

ดร.สุภัค ศิวะรักษ�  
กรรมการอิสระ

นายปร�ดี ดาวฉาย
กรรมการอิสระ
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นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
ประธานกรรมกรรมการตรวจสอบ

ดร.ว�รไท สันติประภพ
กรรมการตรวจสอบ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ



คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

20

นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

นายปร�ดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหา

และพ�จารณาคาตอบแทน

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการสรรหา

และพ�จารณาคาตอบแทน
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คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นายประดิษฐ ทีฆกุล
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
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นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

ดร.สุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
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คณะกรรมการ
บริหาร

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบร�หาร

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการบร�หาร
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นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการบร�หาร

นายธงชัย จ�รอลงกรณ
กรรมการบร�หาร

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบร�หาร



ผูบริหาร

26

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

นางนฤมล นอยอ่ำ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส /

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น
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นายศร�ภพ สารสาส
ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
ประธานฝายแพทย

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
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field
HOSPITAL

vaccine 
COVID-19
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โรงพยาบาลสนาม BDMS 
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงสงผลกระทบเปนวงกวางตอเศรษฐกิจของประเทศ
และชีวิตความเปนอยูของชาวไทย BDMS ในฐานะองคกรทางการแพทยที่เคียงขางคนไทยมากวา 50 ป 
ตระหนักถึงความยากลำบากของคนไทยในวิกฤติการณคร้ังน้ี จึงรวมมือกับภาครัฐในการจัดต้ังและดำเนินการ
โรงพยาบาลสนาม รวมถึงใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แกประชาชน ดวยความหวงใยในสุขภาพ
ของคนไทยทุกคน

เครือ BDMS รวมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียง เพื่อรองรับ
ผูปวยโควิด-19 กลุมสีเหลือง โดยนอกจากจะมีความพรอมในเร่ืองระบบ อุปกรณ และทีม
บุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการแลว BDMS ยังไดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผูปวย

การใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมกับภาครัฐเปดใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุมผูสูงอายุ 
และผูปวย 7 กลุมโรคเสี่ยง ณ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล ผานแอปพลิเคชัน 
“หมอพรอม” โดยจัดสรรพ้ืนท่ีสำหรับใหบริการแบบเวนระยะหาง ปลอดภัย และรวดเร็ว 

และเรายังไดรวมกับกรุงเทพมหานคร เปดหนวยบริการฉีดวัคซีนท่ีศูนยการคาสยามพารากอน 
ในโครงการ “ไทยรวมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนให
ไดรับวัคซีนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว ดวยประสิทธิภาพการบริหารจัดการและมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงสุด 
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คุณภาพการใหบริการ
การรับรองคุณภาพ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

CCPC

• 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  

มาตรฐานแหงความปลอดภัยดานการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤติ
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

 Dual Medical Transport 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)

11
Joint Commission 
International

10
JCI : Clinical Care Program 
Certification Standards

1
Advanced HA Advanced HA
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โครงสรางและการดำเนินงาน

ของกลุมบริษัท1
ปจจุบัน บริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ
โดยมีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา
จำนวนรวม 53 แหง (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2564) ดำเนินการภายใตชื่อโรงพยาบาล
6 กลุม คือกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุม
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาล
เปาโล และกลุมโรงพยาบาลรอยัล นอกจากน้ี 
บริษัทยังดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดูแล
ปองกันและการฟนฟูสุขภาพ ไดแก บริษัท
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บริษัท
บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด รวมถึง
ธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ธุรกิจ
ผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจราน
ขายยาและเวชภัณฑ เปนตน  

1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทาง
ดำเนินการ 

วิสัยทัศน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถานบริการ

ทางการแพทยในระดับตติยภูมิท่ีเปนเลิศท่ี
มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับสากล
เพื่อความไววางใจและพึงพอใจสูงสุดของ
ผูรับบริการ   

พันธกิจ
เรามุงม่ันท่ีจะเปนผูนำในการใหบริการ

ทางการแพทยที่ไดรับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และทันสมัย การบริหารธุรกิจท่ีมีเครือขาย

1.1 นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลานบาท โดยเร่ิมเปด
ดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2515 และนำหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2534 ตอมาไดจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน
จำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบัน บริษัทมีทุน
จดทะเบียนท้ังส้ิน จำนวน 1,758.22 ลานบาท
เปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว จำนวน 
1,589.20 ลานบาท 
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อยางมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรท่ีมีความสามารถ ยึดม่ันเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรม
แหงวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูรับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร

เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทไดมีแนวทางดำเนินการ ดังตอไปนี้
ดานโรงพยาบาล
• ตติยภูมิท่ีเปนเลิศ     : จัดทำโครงสราง กระบวนการ และผลงานระดับสูง สามารถเทียบ

ไดกับองคกรตติยภูมิที่เปนเลิศระดับโลก
• มาตรฐานสูง          : ปรับปรุงมาตรฐานดานการรักษาพยาบาล ดานการบริการ ดาน

ประสิทธิภาพและดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมจากระดับตติยภูมิ
ใหดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

• คุณภาพระดับสากล : มีความรวมมือกับองคกรทางการแพทยท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เพ่ือ
ใหมีการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการระดับสากล

ดานผูรับบริการ
• ความไววางใจ        : ใหการรักษาท่ีเนนคุณภาพและความปลอดภัย ในราคาท่ีเปนธรรม

และโปรงใส
• ความพึงพอใจ        : ใหการบริการท่ีเปนเลิศ สามารถวัดผลเพ่ือปรับปรุงไดอยางตอเน่ือง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
ป 2564

• BDMS ไดดำเนินโครงการ BDMS Genomic Center โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
การตรวจพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลท้ังในเชิง
การปองกันและการรักษา ตลอดจนสนับสนุนงานดานการวิจัยและการพัฒนารวมกับ
บริษัทผลิตยาและวัคซีนในอนาคต โดยจะใหบริการแกลูกคาของโรงพยาบาลในเครือ BDMS 
ท้ัง 53 แหง รวมถึงโรงพยาบาลและหนวยงานภายนอก ท้ังในประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน ทั้งนี้ BDMS Genomic Center จะดำเนินงานโดยบริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน 
จีโนมิกส จำกัด (N Health Novogene Genomics Company Limited) ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยท่ีเครือ BDMS ไดรวมลงทุนกับ NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.
ในสัดสวนรอยละ 75:25    

• BDMS ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิก “ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส-กลุมตลาดเกิดใหม”
หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)-Emerging Market ประจำป 2564
BDMS นับเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยที่ผาน
การประเมินความย่ังยืนตามตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของ DJSI โดย
DJSI ถือเปนดัชนีหลักทรัพยท่ีผูลงทุนสถาบันท่ัวโลกใหการยอมรับ และเปนบทพิสูจนให
เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานท่ีทัดเทียมกับองคกรช้ันนำของโลก เพ่ือเปาหมายใน
การสรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืน  

• BDMS ไดรับการคัดเลือกเขาสูรายช่ือหุนย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment: 
THSI) กลุมบริการ (SERVICE) ประจำป 2564 ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุนยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแล
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และแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนใหธุรกิจดำเนินไปอยางมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล
บูรณาการนวัตกรรมเพ่ือตอยอดคุณคาและพัฒนาสังคม ดูแลและรักษาส่ิงแวดลอม รักษา
และพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบและสงเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองครวม 

• BDMS SIMULATION CENTER หรือศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกบีดีเอ็มเอส ไดรับ
การเย่ียมสำรวจอยางเปนทางการจาก Society for Simulation in Healthcare (SSH) 
ซ่ึงเปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก โดยทาง
ศูนยฯ ไดผานการประเมินทั้งดานการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผลการเรียน
การสอนที่เปนระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและคุมคา รวมถึง
การสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด-19 ดวยระบบ BDMS
Tele-Simulation Network System สงผลให BDMS SIMULATION CENTER ไดรับ
การรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full Accreditation) ท้ังหมวดมาตรฐานหลัก (Core
standard) และมาตรฐานการจัดการศึกษา (Teaching/Education standard) จาก SSH
เปนแหงแรกในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 ถือเปนการรับรองคุณภาพการ
ฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยเทคนิคจำลองสถานการณเสมือนจริงทางการแพทยท่ีเปน
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนแพทยช้ันนำ
ตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส มหาวิทยาลัยเยล
มหาวิทยาลัยดุก  

• BDMS ไดรับการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS)
จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อรับรองวาเปน
องคกรท่ีมีศักยภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการองคกรเก่ียวกับการดำเนินงาน
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยนับเปนองคกรดานสุขภาพรายแรกที่ไดรับการรับรองนี้ 
ซึ่งจะสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีมูลคาไมเกิน 3 ลานบาท โดยนำคาใชจายในงาน
วิจัยไปลดหยอนภาษีได 200% สำหรับรายจายในการวิจัยไดดวยตนเองในรูปแบบ self-
declaration ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2564 จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2567 

• BDMS ไดพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในรูปแบบดิจิตอล (BDMS Health Ecosystem) 
โดยลงทุนผานบริษัท เฮลท พลาซา จำกัด ดวยเงินทุนจดทะเบียน 1,040 ลานบาท ซึ่ง
ผูใชบริการสามารถเขาถึงการบริการทางการแพทย 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 เพ่ือตอบสนองความตองการผูรับบริการในโลกปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว

 ป 2563
• จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 เครือ BDMS ไดปรับเปล่ียนกระบวนการ
ทำงาน รวมถึงพัฒนารูปแบบและระบบใหบริการดานการแพทยแกผูปวยในหลายดาน
เพื่อความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ อาทิเชน 
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พหลโยธิน (เชียงราย-แมจัน) อำเภอเมือง
เชียงราย โดยมุงม่ันใหเปนศูนยรวมในการ
รักษาพยาบาลที่รองรับประเทศในกลุม
ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต 

• บริษัทเปดใหบริการ “โรงพยาบาลกรุงเทพ
อินเตอรเนชั่นแนล” (Bangkok Inter-
national Hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาล
ขนาด 172 เตียง ตั้งอยูที่ซอยศูนยวิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยเปดใหบริการ
การรักษาดานโรคสมองและระบบประสาท
โรคกระดูกและขอ และโรคกระดูกสันหลัง
โดยทีมแพทยและสหสาขาวิชาชีพที่มี
ประสบการณสูงและมีความชำนาญ ภายใต
แนวคิด Rediscovering Your Life ท่ีนำ
ศิลปะและวิทยาศาสตรมาใชรวมกับการ
รักษาดูแลแบบองครวมชวยเติมเต็มความ
ตองการของผูปวยและญาติอยางสมบูรณ 

• บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท
ยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“Japanese Hospital by Samitivej”
เปนโรงพยาบาลญ่ีปุนแหงแรกในภูมิภาค
อาเซียน (First Japanese hospital in
AEC) ขนาด 30 เตียง ต้ังอยูบริเวณเดียวกัน
กับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ดูแลดวย
ทีมแพทย พยาบาลชาวญ่ีปุน และเคร่ืองมือ
ที่ทันสมัยพรอม Tele-Translator แปล
ภาษาญี่ปุนดวยลามผานระบบวิดีโอคอล
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

การบริการดานการแพทยผานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecare) เพ่ือ
ใหผูปวยสามารถสามารถติดตอปรึกษา
แพทยผานระบบการรักษาออนไลนได
ตลอดเวลา
การนำ Tytocare นวัตกรรมการตรวจ
สุขภาพเบื้องตนมาใชเพื ่อใหผู ปวย
สามารถคัดกรองโรคเบ้ืองตนและสงผล
ใหแพทยเพ่ือวินิจฉัย on-line ลดความ
เสี่ยงจากการเดินทางของผูปวย   
การพัฒนาหุนยนตฆาเชื้อเพื่อความ
สะอาดในหองพักผูปวย COVID-19
โครงการการจัดสงยาและเวชภัณฑแก
ผูปวยโดยนำแอพพลิเคช่ัน Pharmasafe 
มาประยุกตใชเปนชองทางติดตามการ
จัดสงยาและใหคำปรึกษาการใชยาโดย
เภสัชกรของโรงพยาบาล  

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
บริษัทยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“โรงพยาบาลจอมเทียน” ซ่ึงเปนโรงพยาบาล
ขนาด 232 เตียง ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 

ป 2562
• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
บริษัทยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ
“โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย” ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ต้ังอยูบนถนน
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รางวัล 
• บริษัทไดรับรางวัล All-Asia Executive Team 2021-Most Honored Company
จากการไดรับรางวัล 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 ไดรับรางวัล Global Health Asia-Pacific Award 2021 ซ่ึงจัดโดย Global 
Health and Travel นิตยสารช้ันนำดานการสงเสริมการทองเท่ียวและสุขภาพในภูมิภาค
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

• บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Outstanding Investor
Relations Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีมีมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท จากโครงการ SET AWARDS 2021 โดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

• บริษัทไดรับรางวัลยอดเย่ียมดานนักลงทุนสัมพันธ Best IR in Healthcare Sector จาก
นิตยสาร IR Magazine ซ่ึงไดมอบรางวัลใหแกบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มีความโดดเดนดานนักลงทุนสัมพันธ

• บริษัทไดรับรางวัล Most Outstanding Company in Thailand-Healthcare Sector 
ในงาน Asia’s Outstanding Companies Poll 2021 ซ่ึงจัดข้ึนโดยนิตยสาร Asiamoney 

• กลุมโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS ไดรับรางวัล “องคกรดีเดนท่ีนาทำงาน
มากท่ีสุดในเอเชียประจำป 2564” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia
2020) จาก นิตยสาร HR Asia ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 แสดงถึงความมุงม่ันขององคกรในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญในการขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตอยาง
ยั่งยืนตอไป

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสรางรายได 

บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเปนการดำเนิน
งาน ผานบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทไดมีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและ
เก่ียวของกับธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถสรุปโครงสรางรายไดตามงบการเงินรวมไดดังน้ี :
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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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00

100.00

10,364.25

10,679.69

2,060.00

11,278.41

4,582.55

1,414.96

1,192.34

1,775.60

596.85

3,546.32

2,604.80

510.90

1,651.18

1,816.19

384.30

2,237.65

1,894.02

960.61

725.75

750.44

1,253.96

765.68

1,506.43

149.49

966.01

1,161.21

596.81

458.62

399.84

187.79

110.24

1,067.88

69,650.79

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

ประเภท
ของรายได ดำเนินการโดย

อัตราการ
ถือหุน (%) รายได

256225632564

14.49

14.93

2.88

15.76

6.41

1.98

1.67

2.48

0.83

4.96

3.64

0.71

2.31

2.54

0.54

3.13

2.65

1.34

1.01

1.05

1.75

1.07

2.11

0.21

1.35

1.62

0.83

0.64

0.56

0.26

0.15

1.49

97.36

%

9,863.89 

 10,167.13 

 2,110.45 

 11,112.57 

 3,543.32 

 1,117.02 

 972.51 

 1,248.68 

 374.38 

 3,361.76 

 2,434.87 

 549.05 

 1,466.18 

 1,485.80 

 532.62 

 2,224.01 

 1,701.49 

 791.56 

 678.82 

 687.21 

 1,096.05 

 715.91 

 1,435.85 

160.79 

 768.13 

 

954.32 

 565.50 

 363.79 

 446.13 

 138.18 

 125.43 

 983.48 

64,176.92 

รายได

15.14

15.60

3.24

17.05

5.44

1.71

1.49

1.92

0.57

5.16

3.74

0.84

2.25

2.28

0.82

3.41

2.61

1.21

1.04

1.05

1.68

1.10

2.20

0.25

1.18

1.46

0.87

0.56

0.68

0.21

0.19

1.51

98.48

%

14,703.51 

 12,449.03 

 2,990.17 

 13,506.70 

 3,672.88 

 1,136.52 

 1,059.13 

 1,339.45 

 400.93 

 4,069.42 

 2,785.63 

 630.56 

 1,634.85 

 1,664.75 

 774.38 

 3,028.52 

 1,893.11 

 1,026.76 

 767.19 

 944.11 

 1,181.62 

 742.13 

  1,559.35 

150.94 

1,158.88 

 898.17 

 648.21 

 316.37 

 239.06 

 126.46 

 199.38 

 940.37 

78,638.54 

รายได

18.46

15.63

3.76

16.96

4.61

1.43

1.33

1.68

0.50

5.11

3.50

0.79

2.05

2.09

0.97

3.80

2.38

1.29

0.96

1.19

1.48

0.93

1.96

0.19

1.46

1.13

0.81

0.40

0.30

0.16

0.25

1.18

98.75

%

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย (เปรียบเทียบระหวางป 2562-2564)
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1,333.11

812.34

641.13

123.46

2,910.40

100.00

87.05

100.00

95.76

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

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

รวม

รายช�่อบร�ษัท อัตราการถือหุน (%) 2564

 1,343.22 

 790.33 

 654.74 

 119.33 

2,907.62 

2563

      1,408.71 

        824.70 

        735.01 

123.92 

3,092.35 

2562

หมายเหตุ: 
นอกเหนือจากรายไดจากการดำเนินงานหลักตามโครงสรางรายไดดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจำหนายน้ำเกลือ ยา และเวชภัณฑ จากบริษัทยอย
ซึ่งแสดงอยูในหมวดรายไดจากการจำหนายสินคาในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

1

2

3

4

5

6

7

ลำดับ

329

54

48

30

52

172

58

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)

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลวัฒโนสถอินเตอร

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

รายช�่อโรงพยาบาล ช�่อบร�ษัท
อัตราการ
ถือหุน (%)

ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)
จำนวน

เตียงรวม

1.2.2 ลักษณะการใหบริการและผลิตภัณฑ
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาลของกลุม

98.69

100.00

95.00

60.00

95.00

1,604.29

28.48

0.03

157.72

100

1,890.52

71,541.31

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

ประเภท
ของรายได ดำเนินการโดย

อัตราการ
ถือหุน (%) รายได

256225632564

2.24

0.04

0.00

0.22

0.14

2.64

100.00

%

939.10

18.17

0.26

31.23

0.80

989.55

65,166.46

รายได

1.44

0.03

0.00

0.05

0.00

1.52

100.00

%

 

945.33 

 4.26 

 -

 42.17 

 -

991.75

79,630.29

รายได

1.19

0.01

-

0.05

-

1.25

100.00

%
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กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช

28

29

30

31

32

33

34

ลำดับ

191

140

200

400

222

200

100

3

139

285

40

105

200

150

234

193

57

88

80

181

 

275

30

300

260

150

250

50

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 

 

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)

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 

โรงพยาบาลเกาะชางอินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง  

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน  

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ  

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน

 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน

รายช�่อโรงพยาบาล ช�่อบร�ษัท
อัตราการ
ถือหุน (%)

ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)
จำนวน

เตียงรวม

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

 

 95.76

 95.76

 95.76

67.47

64.03

100.00

3,951

1,315

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

บริษัทยอยท่ี BDMS ถือหุนรอยละ 100.00
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โรงพยาบาล BNH 

35

กลุมโรงพยาบาลรอยัล

36

37

กลุมโรงพยาบาลพญาไท 

38

39

40

41

42

กลุมโรงพยาบาลเปาโล

43

44

45

46

47

48

49

กลุมโรงพยาบาลชุมชน

50

51

52

53

กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร

1

ลำดับ

115

 

33

100

174

262

260

295

140

220

128

162

200

169

29

60

 

195

100

75

232

350

บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (2)

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด

 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (3)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (4)

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

Royal Angkor Internationnal

Royal Phnom Penh Hospital 

โรงพยาบาลพญาไท 1  

โรงพยาบาลพญาไท 2  

โรงพยาบาลพญาไท 3  

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร 

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต  

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย  

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลเทพากร

โรงพยาบาลดีบุก

โรงพยาบาลจอมเทียน

จำนวนเตียงรวมกลุม BDMS

โรงพยาบาลเอกอุดร  

รายช�่อโรงพยาบาล ช�่อบร�ษัท
อัตราการ
ถือหุน (%)

ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)
จำนวน

เตียงรวม

91.48

80.00

100.00

98.62

97.81

96.87

74.51

99.76

100.00

100.00

100.00

93.65

85.71

85.71

84.00

100.00

50.03

99.70

97.27

25.11

115

 

 

133

 

 

 

1,131

968

 

 

 

602

8,215

หมายเหตุ: (2) ถือหุนโดย บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 98.62
(3) บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด ถือหุนโดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี BDMS ถือหุนรอยละ 100.00
(4) บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ถือหุนโดย BDMS รอยละ 15.26 และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด รอยละ 10.00 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด

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

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)(2)  

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด(3)   

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเต็มส จำกัด(4) 

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด(1) 

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

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

บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด(8)   

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด(6) 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด(7)  

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด(7)  

S.R. Property Investment Co., Ltd.

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

Phnom Penh First Property Co., Ltd.

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด 

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด 

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด(7) 

บริษัท เฮลท พลาซา จำกัด(9) 

บริษัท สมวรรธน เฮลท จำกัด(10) 

ธุรกิจดานบริการสุขภาพเชิงปองกัน
(Wellness Clinic)

ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ 

และวัสดุภัณฑทางการแพทย 

 

จำหนายยาและเวชภัณฑ

หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) และ 

Share Services  ดานจัดซื้อ

 

 

หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล  

Share services ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการขนสงผูปวยทางอากาศ       
(Medical Evacuation)

บริการดานการจัดเลี้ยงและอาหารใหแก 

ผูใชบริการในกลุม

บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน) 

เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล

ในประเทศกัมพูชา 

กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare

Business (Holding Company)

 

 

ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทางใหกลุมบริษัท

ธุรกิจประกันสุขภาพ

 

บริการดานบัญชี 

บริหารสินทรัพย 

โรงแรม

Health Innovation

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ประเภทธุรกิจ ช�่อบร�ษัท
อัตราการถือหุน

(รอยละ)

100.00

100.00

87.05

47.17

100.00

98.69

95.00

100.00

60.00

74.02

95.00

100.00

100.00

95.74

95.76

49.00

49.00

49.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

ธุรกิจที่เกี่ยวของและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาลของกลุม
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(1) ลักษณะการบริการของบริษัท
ปจจุบัน โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงาน

ใหญ อยูภายใตการบริหารจัดการโดยตรง
ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 
(มหาชน) ประกอบดวย “โรงพยาบาลกรุงเทพ”
“โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” “โรงพยาบาล
วัฒโนสถ” “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร
เนช่ันแนล”“โรงพยาบาลชีวา ทรานสิช่ันแนล
แคร” และ“โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน”
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลของบริษัทอีก
1 แหงซ่ึงอยูภายใตการบริหารงานของ บริษัท
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ไดแก “โรงพยาบาล
สมิติเวชไชนาทาวน”

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปนโรงพยาบาลขนาด 329 เตียง ต้ังอยู

ท่ีซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ-
มหานคร ใหบริการรักษาพยาบาลครบทุก
สาขา โดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญ พรอมท้ัง
อุปกรณการรักษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปด
ใหบริการทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ตลอด
24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนยรักษาโรค
เฉพาะทางและคลินิก 50 แหง ดวยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปนี้

1. สถาบันเวชศาสตรการกีฬาและ
ออกกำลังกาย

2. ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร 
3. เฮลทดีไซนเซ็นเตอร 
4. ศูนยอาชีวอนามัย 
5. ศูนยศัลยกรรม 
6. ศูนยเคลื่อนยายผูปวยบีดีเอ็มเอส 
7. ศูนยโรคทางเดินปสสาวะ 
8. ศูนยจักษุ
9. ศูนยเวชศาสตรการบินพลเรือน

10. ศูนยเลสิก 
11. ศูนยการบำบัดดวยออกซิเจนความดันสูง
12. ศูนยหู คอ จมูก 
13. ศูนยทันตกรรม 
14. ศูนยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
15. ศูนยเบาหวาน ไทรอยดและตอมไรทอ
16. ศูนยโรคภูมิแพ และหอบหืด 
17. ศูนยผิวหนังและความงาม 
18. ศูนยโรคไต 
19. ศูนยกุมารเวช 
20. ศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
21. ศูนยอุบัติเหตุ 
22. ศูนยรักษาผูมีบุตรยาก 
23. ศูนยศัลยกรรมตกแตง 
24. ศูนยการไดยิน 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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ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมลามที่
ใหบริการในภาษาหลักตางๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน อาหรับ เกาหลี ฝรั่งเศส จีน พมา
และเขมร เปนตน รวมท้ังการอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ แกชาวตางประเทศ อาทิ การติดตอ
กับบริษัทประกันภัยในตางประเทศ การใหบริการตอวีซา การจองตั๋วเครื่องบิน การจอง
โรงแรม การแลกเงินตราตางประเทศ เปนตน โดยแบงการบริการแกชาวตางประเทศ ดังน้ีคือ

- 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)
นับต้ังแตป 2549 จนถึงปจจุบัน ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ เปดใหบริการผูปวย

ชาวตางชาติกวา 160 ประเทศทั่วโลก และไดรับการยกยองวาสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูปวยไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะโปรแกรมการดูแลผูปวยนานาชาติ ชวยให
ผูปวยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน มีความสุขมากข้ึน ฟนตัวเร็วข้ึน และเสียคาใชจายรวมท้ังใชระยะเวลา
การรักษาในโรงพยาบาลนอยลง ดวยการใหบริการทางการแพทยและการสนองตอบตอ
ลูกคาหลากหลายเชื้อชาติ โดยคำนึงถึงคุณภาพเปนหลัก 

2. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 
เปนอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) ขนาด 54 เตียง ซึ่งดำเนินงานเองโดย

ตรงภายใตบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ในซอยศูนยวิจัยบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ นับเปนโรงพยาบาลหัวใจเอกชนแหงแรกของประเทศไทย
ท่ีกอต้ังข้ึนจากความสำเร็จของศูนยหัวใจกรุงเทพ ซ่ึงเดิมเปนศูนยรักษาโรคเฉพาะทางของ
โรงพยาบาลกรุงเทพ เน่ืองจากอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูปวยโรคหัวใจ ประกอบกับความกาว
หนาอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผูปวยโรคหัวใจ ทำใหผูบริหารของบริษัท 

38. คลินิกโรคติดเชื้อ 
39. คลินิกสุขภาพเพศชาย
40. คลินิกตอหิน
41. คลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอวน
42. คลินิกตอมลูกหมาก
43. คลินิกเฉพาะโรค
44. คลินิกกลิ่นปาก
45. คลินิกศัลยกรรมลำไสใหญและทวารหนัก
46. คลินิกเด็กดี
47. คลินิกพัฒนาการเด็ก
48. หนวยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ
49. หนวยการเคล่ือนไหวระบบทางเดินอาหาร
50. แผนกโภชนาบำบัด
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ไดตัดสินใจขยายสถานท่ีในการรักษาพยาบาล
ผูปวยโรคหัวใจ โดยการกอต้ัง “โรงพยาบาล
หัวใจกรุงเทพ” ท่ีมีความพรอมดวยปจจัยหลัก
3 ประการ คือ ความเช่ียวชาญของบุคลากร
ทางการแพทยครบทุกสาขา เทคโนโลยีที่
ล้ำสมัย และการใหบริการครบวงจรตั้งแต
การปองกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและ
การฟนฟูสงเสริมสมรรถภาพหัวใจของผูปวย
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือความพึงพอใจสูงสุด
ของผูรับบริการ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ประกอบดวย
ทีมแพทยหัวใจครบทุกสาขา ท้ังอายุรแพทย
หัวใจ ศัลยแพทยหัวใจ อายุรแพทยหัวใจ
เฉพาะทาง รักษาภาวะหัวใจลมเหลว ปองกัน
โรคหัวใจ รังสีแพทยหัวใจ แพทยฟ นฟู
สมรรถภาพหัวใจ ซ่ึงไดรับการอบรมฝกฝนจาก
ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
อังกฤษ เบลเย่ียม เยอรมนี รวมถึงพยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทยซ่ึงพรอมใหการ
ดูแลผูปวยโรคหัวใจตามมาตรฐานระดับสากล 
พรอมใหบริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผาตัด
ปองกันและฟนฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมถึงการบริการเคล่ือนยายผูปวยโรคหัวใจ
ดวยหองอภิบาลหัวใจเคล่ือนท่ี 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. คลินิกฟนฟูและสงเสริมสมรรถภาพหัวใจ
11. หองปฏิบัติการสวนหัวใจและขยาย

หลอดเลือด
12. หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ดวยความพรอมดานการแพทยระดับ

ชั้นแนวหนา ผสานกับประสบการณการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากท่ีสุดแหง
หนึ่งในภูมิภาค โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
ใหบริการดวยนวัตกรรมและเครื่องมือทาง
การแพทยที่ทันสมัยไดมาตรฐานสูง ดังนี้

- หองผาตัดอัจฉริยะ (Hybrid Operating
Room) เปนการนำหองสวนหัวใจและหอง
ผาตัดหัวใจมารวมกัน ในกรณีท่ีผูปวยมีปญหา
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แทรกซอนจากการสวนหัวใจ หรือระหวางใสขดลวดเขาไปในเสนเลือดใหญที่สามารถทำ
การผาตัดไดทันที โดยไมตองยายเตียงหรือยายหอง เพื่อชวยใหการรักษาผูปวยที่มีภาวะ
ผิดปกติของล้ินหัวใจ หรือผูสูงอายุท่ีมีความเส่ียงสูงจากโรคหัวใจท่ีซับซอนไดอยางแมนยำ 
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

- เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง Multi detector Computed Tomography
256-slice with dual source and dual energy (spectral) ดวยเทคโนโลยีใหมที่มี
ระบบ DUAL ENERGY (spectral) จะทำใหสามารถวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มี
แคลเซียมเกาะอยูใตช้ัน intima ไดแมนยำข้ึน โดย software dual energy จะชวยในการ
subtraction แคลเซียมทำใหเห็นรูของหลอดเลือดท่ีตีบชัดเจน และนอกจากน้ียังสามารถ
ทำใหเห็นบริเวณกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งสัมพันธกับหลอดเลือด coronary artery
ที่ตีบ ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมใหม ในการใช MDCT ในการวินิจฉัย CAD ซึ่งสามารถทำได
ในการตรวจครั้งเดียว 

- การตรวจหัวใจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (CMR) นวัตกรรมใหมของการตรวจวินิจฉัย
โรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจโดยไมใชรังสีเอ็กซเรย ชวยใหแพทยสามารถตรวจหาความผิด
ปกติของหลอดเลือดหัวใจและกลามเน้ือหัวใจ รวมถึงความผิดปกติในดานโครงสราง และ
ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ 

- CARTOSOUND เปนนวัตกรรมการรักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะแบบทันสมัยลาสุด 
แสดงตำแหนงที่ไฟฟาหัวใจเตนเร็วผิดปกติไดแมนยำรวดเร็ว ทำใหแพทยสามารถจี้หัวใจ
ดวยคล่ืนไฟฟาความถ่ีสูงเทาคล่ืนวิทยุบริเวณท่ีมีการนำไฟฟาผิดจังหวะน้ันไดดีกวาการใช 
x-ray ชวยในการจี้หัวใจ ทำใหการนำไฟฟาผิดปกติที่จุดนั้นถูกทำลาย  

- การผาตัดทำทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจขณะท่ีหัวใจกำลังเตนโดยไมใชเคร่ืองปอดหัวใจ
เทียม ซึ่งเรียกวา Off-Pump CABG  

- การรักษาหลอดเลือดแดงใหญโปงพองและฉีกขาดโดยการผาตัดและดามดวยขดลวด 
โดยทีมศัลยแพทยท่ีมีความชำนาญ มีอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยดวยการดามดวยขดลวด 

- ECMO เคร่ืองหัวใจและปอดเทียมชวยในการปมเลือดแทนหัวใจและแลกเปล่ียนกาซ
แทนปอด นำเลือดดำออกจากรางกายเพ่ือไปฟอกท่ีเคร่ือง ECMO ใหเปนเลือดแดง สำหรับ
ผูปวยอาการหนักท่ีไมสามารถรักษาดวยวิธีปกติ รวมถึงเพ่ิมความปลอดภัยระหวางเคล่ือน
ยายผูปวยอาการหนักที่แตเดิมไมสามารถเคลื่อนยายได ดวยทีมแพทย พยาบาล และทีม
เคลื่อนยายผูปวยวิกฤตที่มีความชำนาญเฉพาะทางสูง

- เทคนิคการผาตัดสองกลองปอดแผลเดียว (Uniportal VATS) นอกจากจำนวนและ
ขนาดของแผลท่ีลดลง ยังมีการพัฒนาเทคนิคการผาตัดสองกลองดวยระบบนำทางแมเหล็ก
ไฟฟา (Electromagnetic Navigation Bronchoscopy-ENB) โดยเปนการใชเทคโนโลยี
ระบบ GPS คนหาตำแหนงของกอนเน้ือบริเวณปอดท่ีมีขนาดเล็กกวา 1 เซนติเมตรไดอยาง
ถูกตองชัดเจน ทำใหแพทยเฉพาะทางที่มีความชำนาญสามารถทำการผาตัดสองกลองได
ตรงตามตำแหนงในระยะเวลาที่ไมนาน 

- 24 Hour Intervention สำหรับผูปวยท่ีมีอาการเจ็บแนนหนาอกสงสัยกลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือด หรือหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือ Heart Attack ใหบริการวินิจฉัย สวนหัวใจ 
และการขยายหลอดเลือด รวมถึงการใสขดลวดโดยทีมแพทยผูเช่ียวชาญ ตลอด 24 ช่ัวโมง
ทุกวัน 
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- หองอภิบาลหัวใจเคล่ือนท่ี (Mobile CCU) การรักษาพยาบาลผูปวยกอนเคล่ือนยาย
ดวย Mobile CCU ซึ่งเปนรถพยาบาลนำเขาจากเยอรมัน ภายในประกอบดวยอุปกรณ
ชวยชีวิตและรักษาโรคหัวใจครบครันเสมือนผูปวยอยูในหออภิบาลหัวใจในโรงพยาบาล 
พรอมดวยอายุรแพทยหัวใจและพยาบาล รวมเดินทางในการเคล่ือนยายผูปวย เพ่ือใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยที่มีอาการโรคหัวใจรุนแรงหรือเฉียบพลันกอนนำสงถึงโรงพยาบาล

การใหบริการรักษาโรคทางหัวใจและทรวงอก เฉพาะทางเชิงลึก
• ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพกอตั้งขึ้นเพื่อบริการรักษาผูปวยโรคหัวใจ 
ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศและเพ่ือเผยแพรความรูใหคนไทยรูจักการ
ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพหัวใจใหแข็งแรง บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล
หัวใจกรุงเทพประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผาตัด 
รวมท้ังใหบริการบำบัดรักษาและฟนฟูหัวใจครบทุกสาขาท้ังผูใหญและเด็ก ประกอบ
ดวยคลินิกตางๆ ดังนี้
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ 
- คลินิกรักษาหัวใจผานสายสวน การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ 
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก 
- คลินิกโรคพันธุกรรมดานโรคหัวใจ 

• ศูนยเฉพาะทางโรคหัวใจ ใหการบริการดานโรคหัวใจท่ีมีความซับซอน ดวยเทคโนโลยี
ข้ันสูง และดวยบุคลากรหลากหลายดาน ทำใหไดผลการรักษาท่ีทัดเทียมกับตางประเทศ
- คลินิกหัวใจเตนผิดจังหวะ
- คลินิกยาตานการแข็งตัวของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจออนกำลัง

• ศูนยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเก่ียวกับความผิด
ปกติของหลอดเลือดหัวใจและผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจท้ังแบบหยุดหัวใจและ
แบบไมตองหยุดหัวใจ ความผิดปกติของล้ินหัวใจท่ีจำเปนตองไดรับการผาตัดซอมแซม
หรือเปล่ียนล้ินหัวใจ ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญเอออรตา สามารถใหการ
รักษาดวยการผาตัดท้ังรูปแบบการผาตัดเปดและใหการรักษาดวยการใสหลอดเลือด
เทียมชนิดมีขดลวดถางขยาย รวมไปถึง การรักษาผูปวยวิกฤตโรคหัวใจและปอด ดวย
เคร่ืองหัวใจและปอดเทียม ชวยการทำงานของหัวใจและปอดระหวางเคล่ือนยายผูปวย
(TRANSPORT Extra Corporal Membrane Oxygenator) หรือ TRANSPORT
ECMO ดวยความพรอมของทีมแพทย พยาบาล และทีมเคลื่อนยายผูปวยวิกฤต

• หองผาตัดหัวใจ
• หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทางศัลยกรรม
• หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทางอายุรกรรม
• หออภิบาลพักฟนผูปวยโรคหัวใจ
• หอผูปวยโรคหัวใจ 
• หองตรวจสมรรถภาพหัวใจ เปนการตรวจสภาวะหัวใจโดยใชเคร่ืองมือและอุปกรณ
สัมผัสภายนอกรางกาย เพ่ือชวยวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดใหไดผลการวินิจฉัย
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ลดความเครียด เพ่ือท่ีผูปวยจะสามารถ
กลับไปใชชีวิตอยางปกติ

• หองปฏิบัติการสวนหัวใจและขยาย
หลอดเลือด

• หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา

3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ 
เปนโรงพยาบาลขนาด 48 เตียง ต้ังอยู

ท่ีซอยศูนยวิจัย บริเวณเดียวกับโรงพยาบาล
กรุงเทพ นับเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางโรค
มะเร็งท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตการบริหารงานของ
ภาคเอกชนเปนแหงแรกในประเทศ มีความ
พรอมท้ังดานเทคโนโลยีทางการแพทยช้ันสูง
เพ่ือการวินิจฉัยและรักษา ตลอดจนบุคลากร
ทางการแพทยผูเช่ียวชาญในการตรวจรักษา
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

ท่ีถูกตองแมนยำ และใชเปนแนวทาง
การรักษา การติดตาม การดำเนินของ
โรค การพยากรณโรค โดยใหบริการ
ดวยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทันสมัย

• คลินิกฟนฟูและสงเสริมสมรรถภาพ
หัวใจ คือ เวชศาสตรฟนฟูทั้งดาน
รางกาย จิตใจและอารมณของผูปวย
ท่ีมีปญหาโรคหัวใจ โปรแกรมการฟนฟู
สมรรถภาพหัวใจประกอบดวยการ
ประเมินจากแพทยกอนเร่ิมโปรแกรม
การใหคำแนะนำในการดูแลหัวใจให
แข็งแรง การออกกำลังกาย และการ
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ความพรอมทางดานเทคโนโลยีทาง
การแพทยชั้นสูงเพื่อดูแลผูปวยมะเร็ง

• เคร่ือง Cyclotron ผลิตสารเภสัชรังสี 
เพ่ือใชสำหรับเคร่ือง PET/CT Scan ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยเร่ิมผลิตสารเภสัช
รังสี F-18 FDG ต้ังแตปลายป 2548 สำหรับ
ใชในโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถและ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีมีเคร่ือง PET/CT Scan
แตไมมีเคร่ือง Cyclotron เชน โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ 
และคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนตน ในป 2553 โรงพยาบาลมะเร็ง
กรุงเทพ วัฒโนสถ ไดผลิตสารเภสัชรังสี C-11
Acetate ข้ึนเปนคร้ังแรกของประเทศไทย
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 เพ่ือใชในการตรวจวินิจฉัย
โรคพารกินสัน และ Neuroendocrine
Tumor ลาสุด ป 2561 ไดผลิต Ga-68
PSMA สำหรับ ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งตอม
ลูกหมาก

• เคร่ือง PET/CT Flow Motion สำหรับ
การตรวจมะเร็ง เพื่อกำหนดระยะโรคและ
เปนมาตรวัดผลการรักษามะเร็งและคนหา
มะเร็งเม่ือกลับมาเปนซ้ำ ซ่ึงมีผูมารับบริการ
ตรวจมากกวา 10,000 รายแลว นับเปน 
series ท่ีมีจำนวนผูมารับบริการท่ีมากแหง
หนึ่งของประเทศ

• เครื่องเรงอนุภาค (LINAC) ใหม รุน
Varian EDGE เปนเคร่ืองฉายรังสีท่ีใชเทคโน-
โลยีที่ทันสมัย มีความแมนยำและละเอียด
มากย่ิงข้ึนในการกำหนดขอบเขตการรักษา 
สามารถใหขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูป
ทรงของกอนมะเร็ง และอาศัยระบบภาพ
เอกซเรยแบบ 3 มิติเปนตัวชวยหลักในการ
จัดตำแหนงในการรักษา และใหปริมาณรังสี
ไดสูงในบริเวณขนาดเล็กๆ ไดอยางแมนยำ
คลายกับการผาตัดหรือท่ีเรียกวารังสีศัลยกรรม
(Radiosurgery) มีเทคนิคท่ีสามารถชวยติด
ตามการขยับตำแหนงของพยาธิสภาพขณะ
ฉายรังสีไดตามการหายใจของคนไข (Res-
piratory monitoring systems) ใชเวลา
ในการทำการรักษาดวยรังสีที่สั้นกวาเดิม
ดวยปริมาณรังสีท่ีสูงข้ึน สามารถลดขอบเขต
ของอวัยวะปกติท่ีจะโดนรังสีลงไดมาก เพ่ือ
ลดโอกาสของผลขางเคียงระยะยาว สะดวก
และรวดเร็ว โดยสวนใหญจะใชเวลาในหอง
ฉายรังสีเพียง 15 นาทีตอครั้ง
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• เคร่ืองฉายรังสี Vital Beam เปนนวัตกรรมเคร่ืองฉายรังสีท่ีใชกระแสไฟฟาผลิตรังสี
เอกซพลังงานสูงเพื่อใหฉายรังสีแบบ เจาะจงไปที่ตำแหนงเซลลมะเร็ง ทำลายกอนมะเร็ง 
ในขณะที่เนื้อเยื่อขางเคียงไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

• การลงทุนในเครื่องมือทางการแพทยอื่นๆ การสรางบรรยากาศภายในโรงพยาบาล
ใหเปนแบบ Healing atmosphere รวมท้ังบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางดานมะเร็ง
เพื่อใหเปนโรงพยาบาลที่มีความพรอมในทุกดาน ทั้งทีมแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ 
เพื่อใหบริการผูปวยไดตลอด 24 ชั่วโมง และ 7 วันตอสัปดาห 

บริการพิเศษเฉพาะบุคคล
• บริการดานลามแปลภาษากวา 26 ภาษาดวยทีมแพทย พยาบาล และลามท่ีมีความรู

ดานภาษาอังกฤษในระดับดีเย่ียม พรอมอำนวยความสะดวกแกผูปวยตางชาติตลอดเวลา
ที่เขารับการรักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การใหขอมูลการตรวจรักษา บริการทาง
การแพทย การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเคล่ือนยายผูปวย การใหคำแนะนำดานคาใชจาย 
และการแจงขาวแกบุคคลที่ผูปวยตองการ

• การดูแลผูปวยเฉพาะบุคคลดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวยทีมแพทยเฉพาะ
ทางดานการดูแลผูปวยมะเร็ง มีการประชุมทีมรักษาผูปวยในรายท่ีมีความซับซอนและลง
ความเห็นในท่ีประชุม (Tumor board conference) และมีการประชุมทีมเพ่ือความเขาใจ
และการตัดสินใจทุกสัปดาห (Family meeting)

• มีแนวทางการรักษาที่เปนเฉพาะบุคคลในผูปวยที่ทำการรักษามะเร็ง (Precision
surgery, Precision medicine และ Precision radiotherapy) 

นอกจากนี้ บริษัทไดจดทะเบียนโรงพยาบาลวัฒโนสถ อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมีพ้ืนท่ีใหบริการในบริเวณใกลเคียงกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ  

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 และหอผูปวยวิกฤต (ICU 6, ICU 7 และ ICU 8) รวมท้ังหมดจำนวน 32 หอง
เพื่อกาวสูการเปน ‘Smart Hospital’ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและตอบโจทยโลกดิจิทัล
อยางแทจริง

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนล (Bangkok International Hospital หรือ BIH)
ภายใตแนวคิด ‘ทุกการรักษาคือศิลปะ’ ผสานศิลปะเขากับวิทยาศาสตรทางการแพทยข้ันสูง
โดยการชู ‘People’ หรือบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เปนตัวขับเคลื่อนองคกรใหแข็งแกรง
และย่ังยืน เนนความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง โดยยึด ‘ความพึงพอใจสูงสุดของ
ผูปวย’ เปนหัวใจสำคัญ ตอบโจทยการดูแลรักษาแบบองครวมโดยใหผูปวยเปนศูนยกลาง 
พรอมดวยการออกแบบการบริการแบบเฉพาะราย ใหผูรับบริการสามารถเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ใหกับตนเอง ในราคาที่สมเหตุสมผล  
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6. รังสีวินิจฉัย - เอ็ม.อาร.ไอ.
7. รังสีวินิจฉัย - ซีที
8. รังสีวินิจฉัย - เอกซเรย
9. ศูนยเวชศาสตรฟนฟู

10. ศูนยอายุรกรรมองครวม 

การใหบริการมุงเนนการผสมผสานศิลปะเขากับเทคโลยีในการรักษา เปรียบเสมือนกับ
โรงพยาบาลท่ีผสมผสานความเปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเขาไวดวยกัน ผูปวยสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทยและบริการ Butler (ผูดูแลสวนตัว) จากหองพักและบริเวณตางๆ 
ท่ัวท้ังโรงพยาบาลไดตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ี ยังใชเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษา และลดผลขางเคียงจากการรักษา อาทิ 

• หุนยนตเอกซเรยแขนกล ARTIS Pheno - เปนการผาตัดดวยระบบหุนยนตคอมพิวเตอร 
ท่ีใหภาพ 3 มิติท่ีมีความละเอียด คมชัดสูง เพ่ือใหการผาตัดแผลเล็กสำหรับโรคกระดูกและ
ขอเปนไปอยางแมนยำ ถูกตอง และปองกันผลขางเคียงจากการรักษา

• หองผาตัดอัจฉริยะไฮบริด (Hybrid OR) - นวัตกรรมหองผาตัดท่ีผสมผสาน Imaging 
system เชน เครื่องซีทีสแกน (CT) และ เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) เขากับ
ระบบนำวิถี (Navigation system) และเครื่องมือผาตัดอื่นๆ ไวในหองผาตัดหองเดียว 

• Biplane Interventional Suite - หองผาตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด ท่ีติดต้ัง 
Angiogram ชวยใหเห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือดแบบ 3 มิติ รวมถึงเคร่ืองมือ
ติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผาตัด 

• เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา 3 เทสลา (3-Tesla MRI scan) - เปนเทคโนโลยี
กาวหนาของเคร่ืองสแกนสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความเขมของสนามแมเหล็กระดับ 3 เทสลา
สามารถใหภาพท่ีมีคุณภาพสูง ชวยเพ่ิมการมองเห็นของอวัยวะตางๆ รวมถึงเน้ือเย่ือ กระดูก
และโครงสรางภายในรางกายอยางละเอียด 

• เคร่ืองหุนยนตฝกเดิน (Robot-assisted gait training: RAGT) - เปนการทำกายภาพ
บำบัดโดยใชหุนยนต เนนการฝกเคล่ือนไหวและควบคุมกลามเน้ือ สำหรับผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองหรือระบบความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ เปนตน

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนลมีการจัดต้ังศูนยวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง
ดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปนี้
1. ศูนยสมองและระบบประสาท 1 
2. ศูนยสมองและระบบประสาท 2
3. ศูนยกระดูกและขอ
4. ศูนยขอสะโพกและขอเขา
5. ศูนยกระดูกสันหลัง

ศูนยตางๆ ใหบริการลูกคาไทยและตางประเทศ ท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมลาม
ท่ีใหบริการในภาษาหลักตางๆ อาทิ ภาษา อังกฤษ อาหรับ พมา เขมร บังคลาเทศ เยอรมัน 
ฝร่ังเศส และญ่ีปุน เปนตน รวมท้ังการอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ แกผูปวยตางประเทศ อาทิ 
การติดตอกับบริษัทประกันภัยในตางประเทศ การใหบริการตอวีซา การจองต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองโรงแรม การแลกเงินตราตางประเทศ เปนตน

นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2562 จนถึงปจจุบัน ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ 
เปดใหบริการผูปวยชาวตางชาติกวา 160 ประเทศท่ัวโลก และไดรับการยกยองวาสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูปวยไดอยางดีเย่ียม โดยเฉพาะการดูแลผูปวยดวย personal 
butler ที่ชวยใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ฟนตัวเร็วขึ้น 
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5. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิช่ันนัล แคร 
(Chiva Transitional Care Hospital)

ใหบริการทางการแพทยเพ่ือดูแลสุขภาพ
ระยะฟนฟูสำหรับผูปวยหลังผาตัดและตอง
การทำกายภาพบำบัด เชน ผาตัดเปล่ียนขอ
เขา ผาตัดกระดูกสะโพก และผูปวยที่เปน
โรคทางระบบประสาท เชน โรคหลอดเลือด
สมอง อัมพาต อัมพฤกษ หรือ อาการบาด
เจ็บทางศีรษะ (Traumatic brain injury)
หรือผูปวยท่ีประสบอุบัติเหตุรุนแรง มีอาการ
บาดเจ็บหลายระบบของรางกาย  หรือกลุม
ผูปวยสูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยจะชวย
ลดภาวะแทรกซอนจากความเจ็บปวด ฟนฟู
สุขภาพรางกายและจิตใจแบบองครวม เพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนกลับบาน ทำใหผูปวย
สามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติเร็วขึ้น 
ทั้งนี้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถรับการ
ดูแลรักษาไดอยางรวดเร็ว และประสานงาน
สงตอไดทันทวงที

การบริการท่ีสำคัญ คือ การดูแลแบบ
องครวม โดยอายุรแพทย และอายุรแพทย
ผูสูงอายุ แพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพ
บำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด 
เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ 
จะรวมกันวางแผนการดูแลอยางตอเนื่อง 
เอาใจใสผูปวยเสมือนคนในครอบครัว และมี
การประชุมเพ่ือติดตามการรักษาอยางใกลชิด
รวมกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และจัด
กิจกรรมสรางสรรคใหผูปวยรูสึกผอนคลาย
และฝกทักษะในดานความคิดและรางกาย
เพื่อใหกลับไปใชชีวิตประจำวัน สามารถ
ชวยเหลือตัวเอง และมีสวนรวมในสังคมได
ดีข้ึน หองพักมีความเปนสวนตัว กวางขวาง
สะอาด และปลอดภัย มีอุปกรณอำนวยความ
สะดวกตางๆ ครบครันเหมาะสำหรับผูปวย
ที่มีขอจำกัดในการเคลื่อนไหว พรอมทั้ง
สวิตซอัจฉริยะสำหรับขอความชวยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน ออกแบบสถานที่โดยทีมงาน

สถาปนิกมืออาชีพ เพ่ือรองรับการพักอาศัย
ของผูสูงอายุและผูปวยระยะฟนฟู 
 

6. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
เปนโรงพยาบาลขนาด 58 เตียง ดำเนิน

งานภายใตบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
(มหาชน) โดยไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ต้ังอยู
บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร บริเวณริมถนน
เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยอาคาร
โรงพยาบาล 5 ชั้น พรอมลานจอดเฮลิ-
คอปเตอรบนชั้นดาดฟา และลานจอดรถ
255 คัน บริเวณภายนอกอาคาร โดยเริ่ม
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• 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 สำหรับเปนลานจอดเฮลิ-
คอปเตอร เพ่ือใหบริการในการขนสงผูปวย
ทางอากาศ

7. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด 50 เตียง 

ต้ังอยูบนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ เปน
โรงพยาบาลท่ีบริหารงานโดยกลุมโรงพยาบาล
สมิติเวช มีพันธกิจสำคัญในการมอบการ
บริการดานการแพทยท่ีมีคุณภาพแกสังคม
ไทย ทั้งใหคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรค ประกอบดวยทีมแพทย พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทยซ่ึงเช่ียวชาญใน
วิชาชีพ โดยเฉพาะการดูแลโรคของสุขภาพ
ผูสูงอายุ พรอมดวยเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ดานการแพทยช้ันสูง รวมท้ังความเปนเลิศ
ทางการแพทย อันส่ือถึงคุณคาท่ีเดนชัดและ
เปนหนึ่งเดียวกับแบรนด “โรงพยาบาล
สมิติเวช” ศูนยที่ใหบริการ แบงเปน

- แผนกสงเสริมสุขภาพ ใหบริการตรวจ
สุขภาพอยางครบถวนและครอบคลุม พรอม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เปดใหบริการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2553
และไดเปดใหบริการท้ังผูปวยในและผูปวย
นอกอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 เมษายน
2554

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดตั้งขึ้น
โดยมีเปาหมายเพื่อใหบริการการรักษา
พยาบาลครบวงจร ตั้งแตการตรวจรักษา
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
การฟนฟูสภาพตามเกณฑมาตรฐานทางการ
แพทย โดยมี แพทยเฉพาะทางครบทุกสาขา
หลัก ท้ังดานเวชศาสตรฉุกเฉิน สูตินรีเวชกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและขอ
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท กุมาร
เวชกรรม อายุรกรรมท่ัวไป อายุรกรรมทาง
ไขขอและรูมาติซั่ม อายุรกรรมทางสมอง
อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรม
หัวใจ และทันตแพทย

รายละเอียดการใหบริการ จำแนกตาม
พื้นที่การใหบริการ
• แผนกเวชระเบียนและตอนรับ
• ศูนยหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
พรอมหองสวนหัวใจ จำนวน 1 หอง

• ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
• แผนกตรวจสุขภาพ
• คลินิกกระดูกและขอ
• คลินิกกุมารเวช
• คลินิกสูตินรีเวช
• คลินิกผิวหนังและความงาม
• แผนกผูปวยนอก 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 
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- แผนกผาตัดขอเทียมสมิติเวช ไชนาทาวน ใหการรักษาแกผูปวยที่มีปญหากระดูก
และขอ หรือปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบกลามเนื้อและโครงกระดูกแบบครบวงจร

- แผนกอายุรกรรม ใหบริการตรวจวินิจฉัย จัดการและรักษาปญหาทางสุขภาพ ซ่ึงไม
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) เคร่ืองมือสรางภาพดวยสนามแมเหล็กไฟฟา (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 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยใหเปน
มาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนายกระดับองคความรูดวยการอบรม
บุคลากร ขยายชองทางการรักษาพยาบาลและการวิจัยโดยการทำงานรวมกันอยางใกลชิด
มุงสูความเปนเลิศ (center of excellence) ในทุกๆ ดาน เชน

งานอาชีวอนามัย (Occupational Health) เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล ไดเปนผูนำรองในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ขององคกรในการดูแลพนักงานใหมีสุขภาพท่ีดีและลดความเส่ียงการเกิดโรคจากการทำงาน
และการใชชีวิตในการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม ดวยการนำเสนอวิธีการดูแลสุขภาพที่ 



เรียกวา Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ซ่ึง BDMS พัฒนารวมกับ 
OHSU ใหกับลูกคาองคกร และพนักงานใหตระหนักรูความเส่ียงท้ังสุขภาพทางกาย และ
สุขภาพทางใจของตนเอง และทำใหองคกรเห็นภาพรวมสุขภาวะพนักงาน จากการรายงาน
การบริหารสุขภาวะพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Health Productivity 
Management (HPM) Report ซ่ึงผลท่ีไดจะนำไปสูการออกแบบการดูแลสุขภาพพนักงาน
อยางเหมาะสม ชวยบริหารคาใชจายในการดูแลสุขภาพพนักงาน และเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทำงานใหกับองคกร รวมถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมการมีสุขภาพท่ีดีใหกับองคกรได
อยางย่ังยืน นอกจากน้ันยังมีแพทยเวชศาสตรฟนฟู และบุคลากรดานกายภาพบำบัดท่ีผาน
การอบรมและไดเปน Matheson’s Certified Functional Capacity Evaluator และ
Matheson’s Certified Ergonomic Evaluation Specialist จากสหรัฐอเมริกา เปน
กลุมแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถประเมินผูปวยท่ีสงมาจากลูกคาองคกร
และพิจารณาใหกลับไปทำงานอยางเหมาะสมภายหลังจากมีอาการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการ
ปฎิบัติงาน หรือมีปญหาทางดานการยศาสตร (ergonomic) ที่เกี่ยวของกับการทำงาน

งานเวชศาสตรฟนฟู จากการท่ีแพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรม
บำบัด ไปเรียนรูสถานการณจริงท่ี OHSU ทีมท่ีรับผิดชอบไดนำความรูกลับมาพัฒนาการ
รักษาผูปวยอยางตอเน่ือง ในหลายๆ โรงพยาบาลหลักในเครือ BDMS โดยมีการใหบริการ
ใหม ไดแก โปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูผูปวย เชน Cognitive Communication 
Therapy ในการรักษาในผูปวยท่ีมีความบกพรองในการรับรูเขาใจเพ่ือส่ือสารกับญาติและ
บุคคลใกลชิด Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) แล modified 
barium swallowing study เปนการประเมินภาวะกลืนลำบากของผูปวยทางระบบสมอง
และระบบประสาท ผูปวยสูงอายุ โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู และนักกิจกรรมบำบัด มีการ
ใชโปรแกรม LSVT BIG ซึ่งเปนเทคนิควิธีการในการฟนฟูคนไขที่มีภาวะความเสื่อมของ
ระบบประสาท (Neurodegenerative Disease) โดยเฉพาะกลุมคนไข Parkinson’s 
disease มีการใชโปรแกรม Quality of service and treatment เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของการรักษาฟนฟู และยังมีการทำ Daily Management system (Huddle) เปนรูปแบบ
การบริหารจัดการงานขององคกรในแตละวัน เพ่ือปรับแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 
รวมไปถึงการจัดการประชุมส่ือสารภายในทีมเพ่ือใหเกิดการพัฒนางานรวมกันใหมีประสิทธิผล
สูงสุดโดยนำ International Outcome Measurement Tools ตางๆ คือการวัดประเมิน
ผลของการฟนฟูผูปวย เปนระยะๆ เพ่ือปรับโปรแกรมการฟนฟูใหงายข้ึนหรือยากข้ึนตาม
ภาวะของผูปวยแตละคน เชน ผูปวยภาวะวิกฤต ผูปวยหลังผาตัดตางๆ เปนตน 

งานอบรมดวยการจำลองสถานการณ (Clinical Simulation) มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝกอบรมทักษะทางคลินิกใหกับกลุมโรงพยาบาลหลักที่ไดรับ
มอบหมายใหพัฒนาสูการเปน Center of Excellence ทุกแหง โดยมุงเพ่ิมศักยภาพของ
ทีมบุคลากรทางการแพทยท้ังดานการดูแลรักษาใหทันยุคสมัย การทำงานรวมกันเปนทีม
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารระหวางสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย

ในป 2561 ศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกบีดีเอ็มเอส (BDMS TRAINING CENTER 
FOR CLINICAL SKILLS) หรือที่รูจักกันในนามของ BDMS SIMULATION CENTER ได
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ผานการรับรองมาตรฐานสากลเบ้ืองตน (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 เม่ือป 2562 BDMS SIMULATION CENTER ไดรับ
เกียรติเปนท่ีปรึกษาในการสนับสนุนขอมูลเพ่ือให Simulation Center คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสมัครเขารับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก SSH อีกท้ังยังเปน
ท่ีศึกษาดูงานเร่ืองระบบการจัดการเรียนการสอนสมัยใหมจากอีกหลากหลายสถาบันการ
แพทยและการพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย 

สืบเน่ืองจากสถานการณเฝาระวังการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต้ังแตตนป 2563 
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเวนระยะหางทางสังคม แตยังคงไวซ่ึงประสิทธิ
ภาพของความเปนเลิศดานการเรียนการสอน BDMS SIMULATION CENTER จึงไดพัฒนา
ระบบ Tele-simulation Network System ใหกับโรงพยาบาลท่ีอยูในเครือ BDMS ทำให
บุคลากรทางแพทยสามารถฝกทักษะทางคลินิกดวยสถานการณจำลองเสมือนจริงระบบ
ทางไกล โดยไมจำเปนตองเดินทางออกนอกพื้นที่ของตนเอง ปจจุบันโรงพยาบาลกลุม 
Center of Excellence สามารถดำเนินการเรียนการสอนผานระบบ Tele-simulation 
Network System เปนที่เรียบรอยแลว 

ในเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผานมา BDMS SIMULATION CENTER ไดรับการเย่ียมสำรวจ
อยางเปนทางการจาก SSH และไดรับคำชื่นชมทั้งดานการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่เปนระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
และคุมคา รวมถึงการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนผานระบบ BDMS Tele-Simulation
Network System ในชวงสถานการณโควิด-19 จากความประทับใจเหลาน้ีทำให BDMS 
SIMULATION CENTER เปนศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยการจำลองสถานการณ
ทางการแพทยเสมือนจริงแหงแรกในประเทศไทยที่ผานรับการรับรองมาตรฐานแบบเต็ม
รูปแบบ (Full Accreditation) ในหมวด Teaching/Education เปนการยืนยันคุณภาพ
ระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการดูแลผูปวยดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ท่ีมีความชำนาญเฉพาะทาง เพ่ิมผลลัพธทางการรักษาในเชิงบวกโดยคงยึดความปลอดภัย
ของผูปวยเปนสำคัญที่สุด

จากการท่ี BDMS SIMULATION CENTER ไดรับการการันตีคุณภาพคร้ังน้ี นอกจากจะ
เปนการยืนยันคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติแลว ยังเปนการรับรองมาตรฐาน
เดียวกันกับโรงเรียนแพทยช้ันนำในตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัย
จอนสฮอปกินส มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัยดุก เปนตน  
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คุณภาพและมีความสวยงามจนเปนท่ีนาพึง
พอใจ จนทำให Dental Wellness Clinic 
ไดรับรางวัล Dental Medical Center of 
the year in Asia-Pacific จาก GlobalHealth 
Asia-Pacific Awards 2020 และ 2021 
ติดตอกัน 2 ปซอน 

งานพยาบาลศาสตร (Nursing) ภายหลัง
การอบรมดูงานดานการพยาบาลท่ี OHSU  
ทีม BDMS Nursing Management จาก
กลุมโรงพยาบาลหลักที่ไดรับมอบหมายให
พัฒนาสูการเปน Center of Excellence 
ทุกแหง ไดนำความรูกลับมาประยุกตใชใน
การดูแลผูปวย อาทิเชน การจัดการดูแล
ผูปวยรายกรณี (Case management) เพ่ือ
ใหการดูแลผูปวยครอบคลุมท้ังดานรางกาย
จิตใจ และสังคม มีการทำ Daily Manage-
ment System (หรือ Huddle) ในทุกระดับ
เพ่ือบริหารจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน
อยางทันทวงที รวมไปถึงการจัดการประชุม
สื่อสารทั้งภายในทีมและระหวางสหสาขา
วิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ในกลุม
โรคหลักๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย การทำ Multi-
disciplinary Team Round, Case Manage-
ment ตลอดจนการจัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอื่นๆ ที่ไดเรียนรู
มาจากตางประเทศอยางตอเนื่องและเปน
มาตรฐานเดียวกันน้ี มุงหวังใหการดูแลผูปวย
ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีความเปน
เลิศทางดานการพยาบาลในระดับสากล ใน
ชวงการระบาดของ Covid-19 ท่ีผานมาเปน
เวลานาน ทีมพยาบาลบริหารและทีมดูแล
หอผูปวยวิกฤติไดนำความรูจาก OHSU มาปรับ
infrastructure เคร่ืองมือ และ protocol 
ตางๆ ท่ีใชในการดูแลผูปวย Covid-19 ท้ัง
ในหอผูปวยวิกฤติและโรงพยาบาลสนาม 
เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยสูงสุด

งาน Preventive Cardiology ทีม
แพทยของ BDMS และ OHSU ไดรวมกันจัด
ทำหนังสือ The Handbook of Preventive
Cardiology 2020 โดยแลกเปล่ียนความรู
และประสบการณในการประเมินความเส่ียง 
และการรักษา ซ่ึงมีความแตกตางกันระหวาง
โลกตะวันตกและในประเทศไทย เพ่ือสรางองค
ความรูท่ีครอบคลุมมากข้ึนในดานเวชศาตร
ปองกันเชิงรุกโรคหัวใจและหลอดเลือด ให
กับทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกำหนด
อาหาร นักเทคนิคการแพทย และผูสนใจ
ทั่วไปทั้งในประเทศไทย ยุโรปและสหรัฐ
อเมริกา ทั้งใน electronic book และใน
รูปเลม ซ่ึงตนฉบับหนังสือด้ังเดิมภาคภาษา
อังกฤษน้ีตอมาไดรับการแปลเปนภาษาไทย 
โดยบุคลากรของบริษัท และวิทยากรจาก
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลและ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหงายตอการเขา
ถึงเน้ือหาท่ีซับซอน และในปน้ียังไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ service
plan ของกระทรวงสาธารณสุข ใหจัดพิมพ
เพิ่มเติม เพื่อแจกจายใหกับบุคลลากรใน
ศูนยโรคหัวใจ และโรงพยาบาลในเครือขาย
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศอีกดวย

งานทันตกรรม ภายหลังการอบรมดู
งานดาน Digital Dentistry ท่ี OHSU นำมา
สูการจัดต้ัง BDMS Wellness Center (BWC)
Dental Lab ซ่ึงเปน Lab ทันตกรรมท่ีครบ
วงจรในดาน Digital ซึ่งเรียกไดวาเปน In
house Dental Laboratory ท่ีสมบูรณแบบ
ที่สุด สามารถรองรับงานครอบฟนชนิดที่
ไมมีโลหะเปนสวนประกอบ และเปนแหงแรก
แหงเดียวในประเทศไทยท่ีมีทันตแพทยทุก
สาขาดูแลทุกข้ันตอนการรักษา โดยเร่ิมจาก
การวางแผนการรักษา ใหการรักษา และ
ผลิตชิ้นงาน ตลอดจนถึงการครอบฟนให
กับคนไขจึงมั่นใจไดวางานทุกชิ้นจะตองได
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งานดานอุบัติเหตุ สถาบันแหงความเปนเลิศของบริษัท ไดรวมมือกับ OHSU ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ในการเปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
ตางๆ ในการจัดต้ังศูนยอุบัติเหตุดูแลเฉพาะผูปวยเด็ก ท่ีโรงพยาบาลสมิติเวชเด็ก ศรีนครินทร 
ซ่ึง OHSU มีผูเช่ียวชาญสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยอุบัติเหตุเด็กโดยเฉพาะ ตลอดจน
ขั้นตอนการดูแลรักษาระบบการสงตอผูปวยเด็ก ระหวางโรงพยาบาลรวมถึงอุปกรณใน
การดูแลอยางมีประสิทธิภาพ

2. Sano Hospital
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดรวมมืออยางตอเนื่องกับ Sano

Hospital ประเทศญ่ีปุน เพ่ือรวมมือในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวของ
กับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีความรวมมือดานนวัตกรรมการสองกลองระบบทางเดิน
อาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อยกระดับทางการแพทยอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
จัดตั้งระบบสงตอผูปวยระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค

3. Kameda Medical Center, Japan 
สถาบันดานการผาตัดตอมน้ำเหลืองท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศญ่ีปุนและตางประเทศ

ในการทำ bypass ตอมทอน้ำเหลืองเล็กๆ เพ่ือบรรเทาอาการบวมของแขนภายหลังการ
ผาตัด ในป 2563 จนถึงปจจุบัน Kameda Medical Center มี MOU กับโรงพยาบาล
วัฒโนสถ เพ่ือรวมมือกันในโปรแกรมการผาตัดผูปวยมะเร็งเตานม และกลุมผูปวยท่ีมีภาวะ
ตอมน้ำ เหลืองใตรักแรตัน (Breast cancer surgery and Lymphedema Training and 
Academic Programs) และรวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย แลกเปล่ียนประสบการณ 
และงานวิจัยทางคลินิคเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของการดูแลผูปวยมะเร็ง 

4. Nagoya University 
บริษัทมีความรวมมือตอเนื่องกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุน ในประเด็น

สำคัญ 2 เรื่องคือ 
1. ความรวมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทยระหวาง 

2 สถาบัน ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย  
2. การแนะนำและสงตอผูปวยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูปวย

จะมีการเดินทางมาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน หรือเดินทางไป Nagoya 
และสถานที่ใกลเคียง 

5. ความรวมมือกับศัลยแพทยดานสมองระดับแถวหนาของโลก  
บริษัทมีความรวมมือกับนายแพทยคีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรม

ระบบประสาท Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและรักษาโรคทาง
สมองและระบบประสาท ทำใหบริษัทกาวสูการเปนสถาบันการรักษาดานสมอง และระบบ
ประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร) ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

6. ความรวมมือกับบริษัท Straumann 
ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรวมมือกับ Straumann Holding AG ผูนำ

ตลาดรากฟนเทียมอันดับหน่ึงของโลก เพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตแพทย โดยการจัดฝกอบรม
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน ดานการรักษารากฟนเทียม ทำใหงานรักษามีความสวยงาม
และรองรับการใชงานดานการบดเค้ียวไดดีในระยะยาว ท้ังยังชวยในการดูแลปญหาสุขภาพ
ในชองปาก อนึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญไดรับการแตงตั้งเปน Straumann 
Partner ในประเทศไทยต้ังแตป 2558 ซ่ึงถือวาเปนโรงพยาบาลแหงแรกท่ีไดรับการแตงต้ัง
หลังจากนั้น ในป 2561ไดรับการแตงตั้งเปน Straumann Group Valued Partner ซึ่ง
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑของ Straumann Group (Thailand) หลังจากนั้น ในป 2561 
ไดรับการแตงต้ังเปน Straumann Group Valued Partner ซ่ึงครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ 
ของ Straumann Group (Thailand)

7. Doernbecher Children’s Hospital 
บริษัท สมิติเวช 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 “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช” ท้ังแคมปส สุขุมวิทและศรีนครินทรเขาดวยกันและ
พัฒนาใหเปน Excellent Center ในดานตางๆ เชน ในดานการผาตัดสองกลองในเด็ก
และทารกแรกเกิด (Neonatal and Pediatric Laparoscopic Surgery), การดูแลและ
ฟนฟูกายภาพ (Pediatric Rehabilitation) ในเด็กท่ีมีกลุมโรคซับซอน, การดูแลเด็กรวม
ถึงทารกในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Pediatric and Neonatal Emergency and 
Critical Care Management) รวมถึงอุบัติเหตุในเด็ก (Pediatric Trauma) ซ่ึงประเทศไทย 
ประสบกับภาวะขาดแคลนทีมชำนาญการเปนอยางมากในขณะนี้ โดยโรงพยาบาลเด็ก
สมิติเวชจะเปนหน่ึงในองคกรสำคัญท่ีสนับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยท่ีจะ
กาวสูการเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Asian Medical hub) อยางย่ังยืน ตอไป

8. สถาบันออโธปดิกสรัฐมิสซูรี่ (Missouri Orthopaedic Institute)
BDMS และสถาบันออรโธปดิกส รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมลงนามความ

รวมมือทางวิชาการตอเนื่องอีกเปนระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2564 ในการแลก
เปล่ียนความรูและทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกส ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ 
เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย เพื่อมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออรโธปดิกสและความรวมมือทางการแพทยอ่ืนๆ 
ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหาดานกระดูกและขอในโรงพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี 
ภาควิชาออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร (Hannover 

Medical School) ลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
ทางการแพทยดานออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ กับ BDMS ตออีกเปนระยะเวลา 
5 ป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2564 ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนา
ทางการแพทย รวมท้ังการสงบุคลากรท้ังแพทยและพยาบาลเขารับการฝกอบรมท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว ณ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี เพ่ือมุงพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออโธปดิกสและศัลยศาสตร 
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อุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานนี้ในโรงพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. โรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน  
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในเครือ BDMS รวมลงนาม

สัญญาเปนพันธมิตรกับโรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน นำความเชี่ยวชาญการดูแล
รักษาดานกุมารเวชศาสตร และดานศัลยกรรมกระดูกและขอ รวมกันพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย แลกเปล่ียนประสบการณเพ่ือตอยอดศักยภาพความสามารถของสมิติเวช ซ่ึงได
เปดโรงพยาบาลญี่ปุนสมิติเวช (Japanese Hospital by Samitivej) เมื่อกลางป 2562
เพื่อการดูแลผูปวยญี่ปุนในประเทศไทย และที่สงตอจากประเทศใกลเคียง

11. บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหง
ประเทศไทย

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 
จัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Renal Clinicopathological Conference ต้ังแตป 
2559 เปนตนมา เปดโอกาสใหแพทยผูเช่ียวชาญโรคไตและพยาธิแพทย และแพทยประจำ
บานกวา 50 ทาน จากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย แลกเปล่ียน
องคความรูและกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญในการวินิจฉัย โรคไต และนำ
ไปสูการกำหนดแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสม โดยกำหนดใหมีการประชุมวิชาการโรคไต
ปละ 3 ครั้ง

12. Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันโรคภูมิแพสมิติเวช (Samitivej Allergy Institute SAI) ตอกย้ำความเปนผูนำ

ในการรักษาโรคภูมิแพระดับสากล ดวยความรวมมือระหวางสถาบันโรคภูมิแพสมิติเวช 
(SAI) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai (ISMMS)ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนสถาบันทางการแพทยดานภูมิแพท่ีไดรับการ
ยอมรับระดับโลกในความรวมมือทางการแพทย การศึกษา วิจัย และการพัฒนานวัตกรรม
การรักษาโรคภูมิแพ

13. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดทำการวิจัยรวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เก่ียวกับ 

“การพัฒนาเซลลมะเร็งเพาะเล้ียงตัวแทนผูปวย” เพ่ือศึกษาระดับการตอบสนองตอยาตาน
มะเร็ง และกำหนดยาตานมะเร็งท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะใชในผูปวย (Cancer avatar model
for drug testing) โดยโครงการวิจัยจะใชระยะเวลา 3 ป ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ
แนวทางการรักษามะเร็งรูปแบบใหม และสามารถนำไปพัฒนาการรักษาและพยากรณการ
ตอบสนองตอการรักษาในผูปวยโรคมะเร็งได 

14. มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัทไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในเดือนธันวาคม 

2563 โดยมีกรอบความรวมมือหลักๆ ในดานการพัฒนาบุคลากร การใหบริการสงเสริม 
ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชน มีการสงเสริมงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีท้ังสองสถาบัน
เห็นสมควรรวมกัน 
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โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ

- โรงพยาบาลกรุงเทพ

- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

- โรงพยาบาลวัฒโนสถ

- โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร

- โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โรงพยาบาลพญาไท 1

โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร

โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร         

โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

(ไมรวมโรงพยาบาลชีวา

ทรานสิชั่นนัล แครและ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

อินเตอรเนชั่นแนล)

โรงพยาบาล Joint Commission
International-JCI Advanced HAHospital Accreditation

Thailand-HA

•

15. บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย)
ในป 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทไดรวมมือกับบริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) 

มาชวยสนับสนุนการสองกลองลำไสใหญ (Colonoscopy) เพ่ือคนหาและวินิจฉัยต่ิงเน้ือท่ีเปนตนกำเนิดของมะเร็งลำไสใหญ (Adenoma) 
ไดมากขึ้นกวาเทคนิคเดิม 1.4 เทา

ดานคุณภาพการใหบริการ
ณ ส้ินป 2564 บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในหลายระดับ อาทิ การรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลระดับประเทศ Hospital Accreditation Thailand-HA จำนวน 30 โรงพยาบาล และไดรับการรับรองคุณภาพระดับสากล 
Joint Commission International-JCI จำนวน 11 โรงพยาบาล นอกจากน้ี โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ ยังไดรับประกาศนียบัตร
รับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA) 
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โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฏร

โรงพยาบาล Joint Commission
International-JCI Advanced HAHospital Accreditation

Thailand-HA

(2) การตลาดและการแขงขัน
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ในป 2564 สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรง
กวาปที่ผานมา มียอดผูติดเชื้อ COVID-19 รายวันเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก สงผลทำใหใน
ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จำนวนเตียงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนขาดแคลนในหลายจังหวัด
อยางไรก็ดี ภาครัฐ เอกชนและโรงพยาบาลตางๆ ไดรวมปรับแผนเพ่ือชวยรองรับสถานการณ
วิกฤติ เชน โรงพยาบาลรวมมือกับผูประกอบการโรงแรมใหบริการหอผูปวยเฉพาะกิจ 
(Hospitel) โดยการปรับเปลี่ยนหองพักโรงแรมใหเปนสถานพยาบาลชั่วคราวในการเฝา
ระวังอาการสำหรับผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรง รวมถึงการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม และการ
พักรักษากักตัวที่บาน (Home Isolation) มาตรการดังกลาวไดชวยบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนเตียงและทำใหผูปวยเขาสูระบบการรักษาไดเร็วขึ้น นอกจากนั้น การฉีดวัคซีน
ปองกันโรค COVID-19 ที่ครอบคลุมประชากรในประเทศมากขึ้น การเวนระยะหางทาง
สังคม และการสวมใสหนากากเพื่อปองการการติดเชื้อ COVID-19 ไดสงผลใหจำนวน
ผูติดเช้ือ COVID-19 ในประเทศ ลดลงในไตรมาส 4 และนำไปสูการเปดประเทศ การฟนตัว
อุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมถึงการทยอยกลับมารักษาพยาบาลของผูปวยตางชาติ 
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สำหรับป 2565 ภาพรวมของการระบาดโรค COVID-19 ยังตองคอยเฝาระวังอยาง
ใกลชิดจากการกลายพันธุ หรือ COVID-19 สายพันธุใหม อยางไรก็ดีการฉีดวัคซีนปองกัน
โรค COVID-19 ท่ัวโลกท่ีครอบคลุมมากข้ึนรวมถึงการพัฒนาวัคซีน Generation ใหมท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการกลายพันธุ คาดวาจะทำใหอัตราการติดเช้ืออยูในระดับท่ีควบ
คุมได สงผลตอความมั่นใจในการรักษาพยาบาลและการเดินทางขามประเทศของผูปวย
ตางชาติทั่วโลก 

สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาว จากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID-19 ทำใหโรงพยาบาลเอกชนนำเทคโนโลยีมาใช เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ อำนวยความสะดวกใหแกผูใหบริการและผูรับบริการ ชวย
ขับเคล่ือนธุรกิจใหอยูรอดไดในระยะยาว เชน เทเลเมดิซีน (Telemedicine) ท่ีชวยใหผูปวย
และบุคลากรทางการแพทยสามารถพูดคุยกันไดแบบ Real-Time และเปนอีกทางเลือก
หน่ึงท่ีจะชวยทำใหคนเขาถึงบริการทางการแพทยไดสะดวกมากข้ึน นอกจากน้ัน COVID-19
ทำใหคนสนใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และการรักษาโรคที่มีความ
ซับซอน เพื่อใหมีอายุยืนยาว สงเสริมใหมีการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นและสนับสนุนให
เกิดการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นเชนกัน

ภาวะตลาดและการแขงขัน
ในชวงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของป 2564 ไดมีการกลับมาแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

อยางหนัก ประเทศไทยมีผูติดเช้ือ COVID-19 รายใหมตอวันสูงถึงสองหม่ืนกวารายตอวัน
และมีผูเสียชีวิตหลายรอยรายตอวัน และทางการไดประกาศมาตรการตางๆ ซึ่งมีผลตอ
ภาวะตลาดและการแขงขัน ดังนี้ 

1. เพ่ือควบคุมและจำกัดการแพรกระจายของไวรัส ทางการไดมีมาตรการจำกัดเวลา
ในการออกจากบานในยามวิกาล จำกัดการเดินทางขามจังหวัด รวมถึงเพ่ิมข้ันตอน
มากข้ึนในการเดินทางเขาและออกประเทศไทย ทำใหผูปวยนอก (OPD) และผูปวย
จากตางประเทศลดลง  

2. เพื่อปองกันการติดเชื้อ และบรรเทาการเจ็บปวย รัฐไดมีการนำเขาวัคซีนปองกัน 
COVID-19 จากหลายแหลงผลิตและฉีดใหกับประชาชนทั่วประเทศ โดยใหมีการ
ลงทะเบียนออนไลนผานแอพพลิเคช่ันตางๆ และตอมาใหมีการ walk in เขาไปฉีด
วัคซีนในที่ตางๆ ทำใหประชาชนทั่วไปมีการปรับตัว ดูแลสุขภาพของตัวเองและ
ครอบครัวมากขั้น มีการใชแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพมากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มจุดดูแลและเพิ่มความสามารถในการรักษา ไดมีการเพิ่มเตียงผูปวยใน
โรงพยาบาลใหมากข้ึน การจัดสรางโรงพยาบาลสนามในการรักษาผูปวย COVID-19
โรงแรมสำหรับการกักตัวผูปวย การกักตัวในท่ีพักอาศัย เปนตน ทำใหผูปวย COVID-19
ในหลายระดับความรุนแรง มีหลายทางเลือกในการดูแลรักษามากขึ้น

จากการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ทำใหจำนวนผูปวยใน (IPD) โดย
เฉพาะผูปวย COVID-19 มากข้ึน ในขณะท่ีบุคลากรทางการแพทยและทรัพยากรมีจำกัด 
หลายหนวยงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลมีการปรับตัว ปรับกระบวนการทำงาน ใหสอดคลอง
กับสภาวะการณ ในขณะที่ธุรกิจภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดมีการชวยเหลือ ปรับตัว 
ดูแลสุขภาพของพนักงานบริษัทและครอบครัวมากขึ้น มีการหาขอมูลสุขภาพ และใช
แอพพลิเคชั่นทางสุขภาพมากขึ้น  
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บริษัทไดปรับการดำเนินการดานการ
ตลาดในสภาพการณท่ีจำนวนผูปวยตางชาติ
ลดลง ผูปวยในประเทศที่ไมฉุกเฉิน/ไมเรง
ดวน มีการเล่ือนนัดออกไป ในขณะท่ีกรณี
ฉุกเฉิน จำเปนและเรงดวนในการรักษา ก็
เพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัยตอผูปวย 
ญาติ แพทย พยาบาลและพนักงานของ
โรงพยาบาล และยังคงรักษาความสัมพันธ
กับบริษัทคูคา บริษัทประกันท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ผานแอพพลิเคชั่น ผาน
กิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน ใหสอด
คลองกับสถานการณอยางทันทวงที       

กลยุทธการตลาดของบริษัท
จากการท่ีบริษัทเปนผูนำเครือขายโรง-

พยาบาลท่ีมีช่ือเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ติดอันดับ 1 ใน 5 กลุมโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนำของโลก โดยในป 2564 บริษัทไดใช
การทำงานแบบเปนเครือขายโรงพยาบาล 
และนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกิจกรรม
ทางการตลาดในรูปแบบตางๆ ในหลาย
โครงการ อาทิเชน

BDMS checkup เพ่ือเปนการกาวเขา
สู 50 ป ของ BDMS บริษัทไดออกแพ็คเกจ
ตรวจรางกาย ในราคาพิเศษที่ 990 บาท
โดยขายในราคาเดียวกันทั่วประเทศไทย

ทั้งทางออนไลนและที่โรงพยาบาลในเครือ
เปนการตอบแทนลูกคาประจำของบริษัท
และสรางฐานลูกคาใหมท่ียังไมเคยเขามาใช
บริการของโรงพยาบาลในเครือ ใหเขามา
ลองใชบริการ 

บริษัทไดให N Health ซ่ึงเปนบริษัทใน
เครือท่ีดูแลดานหองแล็บปฏิบัติการ ท่ีมีอยู
ท่ัวประเทศเปนผูตรวจ วิเคราะหผลแล็บ และ
ใหรานขายยา Save Drug ซึ่งเปนบริษัท
ในเครือ เปนดูแลการผูขายออนไลน ในขณะ
ท่ีโรงพยาบาลตางๆ หลากหลายแบรนดใน
เครือ BDMS ไดแก กรุงเทพ สมิติเวช พญาไท 
เปาโล BNH และ BDMS Wellness Clinic 
ไดเขามารวมการทำการตลาดอยางแข็งขัน 
แสดงใหเห็นถึง synergy ของเครือ BDMS     

Health applications หลังจากท่ีมีการ
แพรระบาดของ COVID-19 มากข้ึน ลูกคา
และผูปวยโดยท่ัวไป ไมอยากมาโรงพยาบาล
โดยไมจำเปน แอพพลิเคช่ันดานสุขภาพของ
โรงพยาบาล จึงไดรับการยอมรับและใชงาน
มากข้ึน ดวยสะดวก รวดเร็ว และไมตองมา
ท่ีโรงพยาบาลถาไมจำเปน โดยโรงพยาบาล
ในเครือไดมีแอพพลิเคช่ันดานสุขภาพ ดังน้ี

“Samitivej Virtual Hospital” หรือ
“S+” โดยกลุมโรงพยาบาลสมิติเวช

“My B+” โดยกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
“Health Up” โดยกลุมโรงพยาบาล

พญาไท เปาโล
โดยผูใชแอพพลิเคชั่นดานสุขภาพของ

โรงพยาบาล สามารถใชบริการตางๆ 24 
ช่ัวโมง เชน ดูประวัติสุขภาพของตนเองนัด
หมายแพทย นัดหมายฉีดวัคซีน พบแพทย
แบบออนไลน ซ้ือแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ดูผล
ตรวจสุขภาพ และผลแล็บตางๆ อีกท้ังยังมี
ขอมูลท่ีนาสนใจ ขอมูลท่ีกำลังอยูในกระแส
ดานสุขภาพ ใหผูใชแอพพลิเคช่ันเขามาอาน 

Home Delivery services เปนอีก
บริการท่ีไดมีการทำการตลาดและไดรับการ
ตอบรับท่ีดี คือการบริการเก็บตัวอยางเลือด
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ปสสาวะ เพ่ือนำไปตรวจท่ีหองแล็บปฏิบัติการ การฉีดวัคซีน การจัดสงยา ตางๆ ถึงท่ีบาน
ที่ทำงาน หรือโรงงาน

BDMS Virtual roadshow สำหรับตลาดตางประเทศ ที่ยังไมสามารถเดินทางและ
ดำเนินกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีได บริษัทไดจัดใหมี BDMS virtual roadshow สำหรับตลาด
Indonesia ซึ่งเปนตลาดใหญที่มีผูเดินทางออกนอกประเทศไปรักษาตัว และในขณะนั้น
คนสวนใหญยัง work from home จึงมีเวลาที่จะเขารวม โดยผูเขารวมสวนใหญมาจาก
medical agents โรงพยาบาล คลินิก บริษัทประกัน

นับวาเปนคร้ังแรกท่ี BDMS ไดจัด roadshow แบบ virtual และมีหนวยงานในเครือ
เขารวม 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ และ BDMS Wellness Clinic และไดรับผลตอบรับ
ที่ดีจากผูเขารวมงาน 

Dubai Expo BDMS เขารวมงาน World expo ท่ีจัดข้ึนท่ี 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 เปนปแรกท่ีทางการไทยไดใหหนวยงาน
เอกชนเขารวมสนับสนุนใน Thailand Pavilion และ BDMS ไดนำเสนอการเปน Medical 
hub ของประเทศไทย ซึ่งมีชาวตางชาติเดินทางเขามารักษาเปนจำนวนมาก การบริการ
แพทยทางไกลหรือ tele-consultation ท่ีผูปวยสามารถพูดคุย ปรึกษาปญหาสุขภาพกับ
แพทยของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาจากที่ใดในโลก    

Insurance Marketing
ชวง 3-4 ปท่ีผานมา บริษัทไดมุงเนนการสรางเครือขายพันธมิตรในกลุมบริษัทประกันภัย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหครอบคลุมการประกันทุกประเภทอาทิ ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง และไดมีความรวมมือกันในหลากหลายดาน โดยเฉพาะ
เม่ือมีการแพรระบาดของ COVID-19 ประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนของการทำประกัน
สุขภาพ ในการชวยลดความเส่ียงและลดภาระเร่ืองการเงิน ทำใหสัดสวนรายไดของบริษัท
จากประกันเติบโตขึ้น

กลุมบริษัทประกันในประเทศ ในป 2564 บริษัทมีความรวมมือกับกลุมบริษัทประกัน
ชั้นนำของประเทศดังนี้

• เปดตัวกรมธรรมประกันสุขภาพ “Cancer Pro by BDMS” รวมกับ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย เปนแผนประกันโรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ ที่มี
ผลประโยชนความคุมครองคารักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงสุด 9,000,000 บาท รักษา
มะเร็งดวยเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมทันสมัย พรอมการดูแลแบบครบมิติ ที่
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS โดยมอบโปรแกรมตรวจ
คัดกรองมะเร็ง และแพ็คเกจตรวจสุขภาพทุกปเมื่อตออายุกรมธรรม 

• เปดตัวบริการ BDMS E-claim & E-billing กับ AIA, Alliance, เมืองไทยประกันชีวิต 
และไทยประกันชีวิต โดยเปนการเช่ือมตอการทำงานของระบบคอมพิวเตอรระหวาง  
โรงพยาบาลและบริษัทประกัน ในการตรวจสอบสิทธิตามกรมธรรมของลูกคากับ
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คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ทำใหลูกคา/ผูปวยไมตองเสียเวลารอนาน มีกระบวนการ ข้ันตอน 
เอกสารใหผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน  

กลุมบริษัทประกันในตางประเทศ บริษัทไดขยายความรวมมือและพัฒนาการทำงาน
รวมกับกลุมบริษัทประกันช้ันนำในตางประเทศมากข้ึน เพ่ือรองรับลูกคาใน 2 กลุมหลักไดแก

• กลุมคนไขตางชาติท่ีมีประกันสุขภาพ สามารถเดินทางมารักษากับโรงพยาบาลในเครือ
BDMS ผานกลุมบริษัทประกันช้ันนำในเครือขายตางประเทศท่ีเปนพันธมิตรรวมกับ
บริษัทได 

• กลุมผูเดินทางหรือนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุในประเทศไทย
และประเทศใกลเคียง สามารถติดตอและเขารับการรักษา ผานเครือขายพันธมิตร
ของบริษัทไดโดยสะดวก

Digital Marketing
บริษัทไดใชเทคโนโลยีดิจิทัลทำการตลาดในหลากหลายมิติท้ังในประเทศและตางประเทศ

นอกเหนือจากการใชสื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอรมตางๆ เปนสื่อกลางในการสื่อสารและให
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพแกประชาชน เพื่อใหเขาถึงขอมูลสุขภาพทั่วๆ ไปไดงายและ
สะดวกข้ึนแลว บริษัทยังใชชองทางดิจิทัลเหลาน้ีเช่ือมโยงลูกคา ผูปวยเขากับบริการตางๆ
ของโรงพยาบาลอีกดวย ทำใหมีหลากหลายชองทางในการรับการบริการ โดยไมจำเปน
ตองเดินทางมาที่โรงพยาบาล

บริษัทยังคงเชิญแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหขอมูลเร่ืองสุขภาพในประเด็นท่ีกลุม
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

บุคลากรทางการแพทยถือเปนหัวใจสำคัญของระบบบริการสุขภาพ บริษัทจึงไดมีนโยบาย
ในการจัดหาแพทยและทันตแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละสาขาของโรค รวมถึงพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อใหการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตลอดจน
การใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำตางๆ ที่ใหบริการแกผูปวยหรือผูมารับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ในการจัดหาแพทย ทันตแพทย พยาบาล และบุคลากรทาง
การแพทยน้ัน บริษัทไดทำการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ท้ังน้ีบุคลากรทางการแพทย อาทิ แพทย ทันตแพทย พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยอ่ืนๆ จะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการการบริหารฝายแพทยและ
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพ่ือใหม่ันใจวาไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ในการทำงานรวมกัน
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อน่ีง ในการใชบริการสุขภาพในสภาวะ
ปจจุบัน มีความตองการใชบริการเพ่ิมมากข้ึน
และเปล่ียนแปลงไป เชนมีการเปล่ียนแปลง
ทางดานประชากรและโรคระบาดวิทยา 
ทำใหมีจำนวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน สงผลใหอัตรา
โรคเร้ือรังเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับมีการเกิด
โรคอุบัติใหมขึ้น เชน ไขหวัด SAR ไขหวัด
ใหญ โรค COVID-19 เปนตน สงผลใหมี
ความตองการบุคลากรทางการแพทยที่มี
ทักษะที่คอนขางเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น 

ในการน้ี บริษัทไดสรรหาบุคลากรทาง
การแพทยที่มีความรูความสามารถ และ
สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูและวิทยาการ
ความกาวหนาทางการแพทยใหมๆ  ท้ังทาง
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีการจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความรู ถายโอน ตอ
ยอดความรู ทั้งภายในและภายนอกใหกับ
โรงพยาบาลในเครือบริษัทผานทางส่ือออนไลน 
โดยมีการพัฒนาโปรแกรม BDMS MSO 
Training ซึ่งสามารถใชไดทุกโรงพยาบาล
ในเครือบริษัท รวมถึงการคนหาแพทย
ผูเชี่ยวชาญในเครือบริษัท นอกจากนี้ ยังมี
การสอนการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือให
สอดรับกับสถานการณปจจุบัน เชน การนำ
ระบบการแพทยทางไกลมาใชเปนทางเลือก
ในการใหบริการเพ่ือใหผูมารับบริการมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และยังมีการจัดประชุม
วิชาการแบบ Virtual Meeting และ CME
Online (Live) เพ่ือใหมีการเพ่ิมพูนความรู
เปนประจำ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ
ทางเพ่ือฝกทักษะการผาตัดเฉพาะทาง เชน
หลักสูตรฝกทักษะทางดานการผาตัดกระดูก
และขอ เปนตน และยังสนับสนุนงานวิจัย
ตางๆ โดยเฉพาะงานวิจัยทางการแพทย
เพื่อกอใหเกิดการรักษาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน รวมถึงการสรางนวัตกรรมใหมๆ

ใหกับสังคม เชน องคความรูจากแนวทาง
ปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline)
และงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to
Research : R2R) เพ่ือกอใหเกิดประโยชน
กับผูปวยหรือผูมารับบริการ โดยในปน้ีทาง
ฝายแพทยไดรับรางวัล BDMS AWARD 2021
จากการคิดคนนวัตกรรม “ผาตัดเปลี่ยน
ขอสะโพกเทียมดวยเทคนิคใหมแบบไมตัด
กลามเนื้อ เพิ่มความประทับใจ ใชชีวิตได
ตามตองการ” และยังคงมีงานตีพิมพตางๆ
จากบุคลากรทางการแพทยท่ีลงในวารสาร
Bangkok Medical Journal และตางประเทศ
อยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ียังมีความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลช้ันนำท้ังใน
และตางประเทศ โดยเฉพาะศูนยแหงความ
เปนเลิศตางๆ อาทิเชน หัวใจ สมอง มะเร็ง 
กระดูกและขอ จัดทำเปนสถานฝกอบรม
และแบงปนความรูใหกับแพทย พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย โดยมีการสงไป
ศึกษาดูงาน และมีการประชุมวิชาการรวมกัน
ทั้งแบบที่มีการจัดประชุมและผานระบบ
ออนไลนเพ่ือแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน
นอกจากน้ี บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญ
ของการลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย
และเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย รวมถึง
การอำนวยความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากร
ทางการแพทย เพ่ือกอใหเกิดความสุขและมี
ทัศนคติท่ีดีในการทำงาน โดยทุกๆ ป บริษัท
จะจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของแพทย
และบุคลากรทางการแพทยที่มีตอองคกร
และนำขอมูลที่ไดรับจากแบบสำรวจมา
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อให
แพทยและบุคลากรทางการแพทยมีความสุข
ท้ังทางรางกายและจิตใจเพ่ือธำรงและรักษา
ซึ่งบุคลากรทางการแพทยที่ดีใหคงอยูกับ
บริษัทตอไปและพบวาผลการสำรวจความ
ผูกพันดีตอเน่ืองติดตอกัน นอกจากน้ีในปน้ี
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จะมีการคัดเลือกแพทยท่ีดี (Good Doctor) ในระดับเครือบริษัท เพ่ือเปนการสรางขวัญ
และกำลังใจและธำรงไวซึ่งแพทยที่ดีใหอยูกับองคกรตอไปรวมถึงในอนาคตจะมีการจัด
ทำรายชื่อแพทยแมเหล็ก (Magnet Doctor) คือ แพทยที่มีความรูความสามารถมีความ
เชี่ยวชาญในการรักษาผูปวยเปนอยางดี ไมมีอุบัติการณที่ทำผิดมาตรฐานขั้นรุนแรง เปน
แพทยที่ดี รวมถึงมีผลงานและรางวัลเปนที่โดดเดน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมารับ
บริการใหไดรับการรักษาที่ปลอดภัย และไววางใจได

การจัดหายาและเวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในป 2564 บริษัท

ไดปรับเปล่ียนและจัดทำนโยบายดานการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ และเคร่ืองมือแพทย
เพ่ือใหทันตอสถานการณและสอดคลองกับนโยบายภาครัฐอยูเสมอ ดวยหลักการของการ
ตื่นรูและปรับตัวอยางรวดเร็ว บริษัทมีความเขาใจถึงการแบงกลุมของยา เวชภัณฑ และ
เครื่องมือแพทย สำหรับสถานการณฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูกระบวนการคัดเลือกและสรรหา
อยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยา เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทยที่มีความจำเปนสำหรับการชวยชีวิตและกลุมยาสำหรับนำมาใชในการรักษาโรค
อุบัติใหมเกิดขึ้น โดยวางแผนการจัดซื้อจัดหาในสถานการณฉุกเฉินตามการคาดการณ
ความรุนแรงของวิกฤตโรคโควิด-19

นอกเหนือจากการปรับเปล่ียนนโยบายใหสอดคลองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
แลว บริษัทยังคงใชระบบเครือขายโดยมีการบริหารงานจากสวนกลางและกระจายไปยัง
ศูนยตางๆ ท่ัวประเทศ ทำใหบริษัทมีขอมูลความตองการการใชยา เวชภัณฑ และเคร่ืองมือ
แพทย รวมถึงอัตราการใชจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีทันสมัย และสามารถบริหารและ
จัดสรรไดอยางเหมาะสม โดยไมมีปญหาสินคาขาดคราวเกิดข้ึน ท้ังน้ี วัคซีนเปนอีกหน่ึงใน
กลุมยาท่ีบริษัทใชความสำคัญในการบริการจัดการต้ังแตตนน้ำสูปลายน้ำ เพ่ือใหประชาชน
ทุกกลุมสามารถเขาถึง และไดรับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ถึงแมในชวงเวลาที่ผานมา จะมีจำนวนผูปวยจากโรคโควิด-19 เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
บริษัทยังคงนโยบายและความมุงม่ันท่ีจะสืบสานความสัมพันธกับคูคาธุรกิจ เพ่ือเสริมสราง
คุณคาท่ีย่ังยืนสูคูคาธุรกิจอยางเปนธรรม รวมถึงใหความสำคัญอยางย่ิงในเร่ืองของการจัด
ซ้ือยาและเวชภัณฑ อันเปนองคประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล โดยมี
นโยบายจัดหายาและเวชภัณฑจากผูผลิตและผูจัดจำหนายท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง 
ผานการรับรองมาตรฐาน มีความเหมาะสมในดานราคา สามารถจัดสงสินคาไดตามระยะ
เวลาท่ีกำหนด มีการใหบริการหลังการขาย รวมถึงการสำรองสินคาใหกับบริษัทอยางตอเน่ือง 
เพื่อสามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทเนนการใหบริการจัดการ
คลังสินคาอยางครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีและวิทยาการท่ีทันสมัย เพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง มีสินคาพรอมใชใน
ปริมาณที่เหมาะสม สงผลใหสามารถลดตนทุนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังบริษัทไดมีแผนกลยุทธการเจรจาตอรองราคา และการบริหารความสัมพันธกับคูคา 
โดยเฉพาะคูคารายสำคัญ โดยบริษัทไดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการจัด
ซ้ือยาของโรงพยาบาลในเครือ จัดแบงขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธและจำแนกประเภท เพ่ือ
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เพ่ิมอำนาจในการเจรจาตอรอง ชวยใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันจากตนทุนสินคา
ที่ลดลงหรือที่เรียกวาการประหยัดตอขนาด และการควบคุมจำนวนรายการสินคาใหมี
ความหลากหลายอยางเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยังมีการทบทวนและพัฒนากระบวน
การทำงานใหมีความเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ เพื่อลดระยะ
เวลาในการรอคอยยาและเวชภัณฑ ตลอดจนไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบ IT โดย
มุงเนนการนำขอมูลที่มีไปสูการวิเคราะหและพัฒนาการใหบริการเพื่อความเติบโตอยาง
ยั่งยืน อีกทั้งยังใหความสำคัญกับการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มี
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหาอยางเปนรูปธรรม โดยกำหนดนโยบายการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑไวอยางชัดเจน และมีการใชระบบ e-Sourcing เพื่อชวยให
ทุกกระบวนการในการจัดซ้ือจัดหาสามารถสอบทานได และเปดโอกาสใหผูขายท่ีมีศักยภาพ
ไดมีโอกาสในการเปนคูคากับบริษัท

(4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดิน อาคาร

และสวนปรับปรุง เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย อุปกรณโครงสราง เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ อาคารระหวางกอสรางและเคร่ืองมือและอุปกรณระหวาง
ติดต้ัง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตลอดจนสินทรัพยภายใตสัญญาเชา โดยรายละเอียด
ของทรัพยสินถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนไปตามเอกสารแนบ 4

สำหรับสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอย
มีสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนสุทธิ จำนวน 1,289.0 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ท่ีใชในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน
คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 ถึง 10 ป

ตออายุเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ 2562
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
19 กุมภาพันธ 2572

ตออายุเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2560 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
23 เมษายน 2570

ตออายุเมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2561 
ตออายุ โดยจะสิ้นอายุใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571

บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ

บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ

บมจ.
สมิติเวช

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

เคร�่องหมายบร�การ เจาของเคร�่องหมาย สำหรับบร�การ วันที่จดทะเบียน
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ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
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
กลุมโรงพยาบาลรอยัล นอกจากน้ี บริษัทยังดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดูแลปองกันและ
การฟนฟูสุขภาพ ไดแก บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บริษัท บีดีเอ็มเอส 
เวลเนส รีสอรท จำกัด รวมถึงธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจ
ผลิตน้ำเกลือและธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑ เปนตน

ตออายุเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2556 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2566

ตออายุเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2556 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2566

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
18 มิถุนายน 2568

ตออายุเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2561
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
22 กรกฎาคม 2571

ตออายุเมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2562 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2572

ตออายุเมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2556 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
25 สิงหาคม 2566

บมจ. 
สมิติเวช

บมจ. 
สมิติเวช

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บมจ.
ประสิทธิ์พัฒนา

บมจ.
ประสิทธิ์พัฒนา

บจก.
เซฟดรัก เซ็นเตอร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

ผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยา

เคร�่องหมายบร�การ เจาของเคร�่องหมาย สำหรับบร�การ วันที่จดทะเบียน
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ANB

BCH

BCM

B-Cop

BCR

BDMS Acc

BDMS Inter

BDMS Inter Sing

BHH

BHI

BKH

BKN

BKY

BML

BMR

BNH

BPH

BPIB

BPK

BPL

BPM

BRH 

BSD

BSH

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

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด   

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 

บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

SSH 67.47

Irving 95.74

First Health 95.76

DHV 95.76

NNG 74.02

N Myanmar 60.00

N Cambodia 100.00

SVH 95.76

BNH 91.48

BKY 100.00

BUD 100.00

BKH 91.45

BSR 100.00

BPL 100.00

BKN 100.00

SCH 100.00

BDMS Inter Sing 100.00

N Health Asia 100.00

SVH Inter 76.61

SMW 57.46

SV Holding 95.76

BSH 100.00

BTH 99.76

BCH 99.72

BPH 97.27

BRH 100.00

BCM 100.00

BSI 100.00

BSN 100.00

BMR 100.00

BCR 100.00

BPK 99.70

BHH 98.82

TPK 50.03

1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

N Health 98.69

ช�่อบร�ษัท
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BSI

BSN

BSR 

BTC

BTH

BWC

BWR

BUD

DHV 

First Health

GHP

GLS

HPZ

Irving

KDH

MP

N Cambodia

N Health

N Health Asia

N Myanmar

N Health Patho

NNG 

PLC 

PLD

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล 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 

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 

BDMS Inter 100.00

RPH 100.00

BML 95.00

GLS 100.00

BSD 100.00

BHI 100.00

BPIB 100.00

BDMS Acc 100.00

BTC 100.00

BWC 100.00

BWR 100.00

HPZ 100.00

Save Drug 100.00

ANB 100.00

RBH 100.00

N Health Patho 95.00

PT2 97.81

PT3 97.58

PPCL 98.62

PLP 100.00

PLS 93.65

PLC 85.71

BPM 100.00

PTS 74.51

PTN 99.76

GHP 47.17

PT1 98.62

รอยละ90 ข�้นไป

B-Cop 100.00

ช�่อบร�ษัท
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PLP

PLS

PPCL

PPFP

PT 1

PT 2

PT 3

PTN

PTS

RAH 

RBH

RPH

S.R. Property

Save drug

SCH

Siem Reap 

SMW

SSH

SV Holding 

SVH

SVH Inter

TPK

Udon Pattana

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 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

PLD 84.00

KDH 64.03

RAH 80.00

MP 87.05

S.R. Property 49.00

Siem Reap 49.00

PPFP 49.00

Udon Pattana 25.11

50-89% 20-49%

ช�่อบร�ษัท
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
(มหาชน)

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด
ถือผาน BSD

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

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด
(First Health) ถือผาน SVH 

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

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

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
ถือผาน RBH

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
(SV Holding) ถือผาน SVH 

บริษัท เออรวิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด
(TPK) ถือผาน BSN

บริษัท โรงพยาบาลเปาโล
พระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
เขาใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

2 ม.ค. 2524

26 ส.ค. 2541

25 ก.ค. 2544

30 ม.ค. 2535

8 ต.ค. 2529

23 มี.ค. 2547

22 ต.ค. 2535

1 มิ.ย. 2504

8 ธ.ค. 2557

28 ส.ค. 2556

14 พ.ย. 2545

14 มิ.ย. 2538

7 ก.ย. 2535

18 ก.ค. 2550

24 พ.ย. 2535

14 ส.ค. 2546

ประกันสุขภาพ

จำหนายยาและ
เวชภัณฑ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนายสินคาเพื่อสุขภาพ
เวชสำอางค และบริการ

จัดการอาคารและสถานที่

ผลิตและจำหนาย
เวชภัณฑ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับยาและ

วัสดุทางการแพทย

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

การลงทุน

ใหบริการจัดการและ
บริหารทรัพยสินที่เกี่ยวของ

ในธุรกิจรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

25,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

7,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

8,400,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

1,400,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

12,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

49,900,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

800,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

10,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

7,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

15,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

123 หมู 8 ถนนศรีนครินทร 
ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ

670/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพ 

488 ถนนศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

101/99 ซอยนวนคร 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

39/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

488 ถนนศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวงกรุงเทพ

24 ซอย 1 ถนนเทศา
ตำบลสนามจันทร

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

288 ถนนสุขสวัสดิ์ 
อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

1308/9 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

57 หมู 3 ตำบลบอผุด
อำเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี

วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

100.00%

100.00%

98.69%

93.65%

100.00%

95.76%

47.17%

100.00%

95.00%

95.76%

95.74%

50.03%

84.00%

100.00%

91.45%

100.00%

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
สนามจันทร จำกัด (BSN) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
(PT1) ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
ถือผาน PPCL

24 พ.ค. 2555

4 ส.ค. 2558

27 ก.ค. 2558

8 ก.พ. 2556

25 ม.ค 2537

1 พ.ค. 2532

26 ส.ค. 2556

15 มี.ค. 2537

26 ส.ค. 2557

13 ส.ค. 2545

27 พ.ค. 2557

26 มิ.ย. 2556

27 ก.ค.2538

28 พ.ค. 2550

11 ธ.ค. 2544

7 ก.ย. 2527

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

150,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

130,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

150,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

50,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

28,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

361,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

365,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 5 บาทตอหุน

80,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

48,100,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

22,511,351/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

88/8 หมูที่ 6
ตำบลหนองปาครั่ง อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม

369 หมูที่ 13 ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

59/3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี

888 ถนนมะลิวัลย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน

276 ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

301 ถนนสุขุมวิท กม.143
อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

138 ถนนพระองคดำ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือ 

จังหวัดพิษณุโลก  

2/1 ถนนหงษหยกอุทิศ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต

8 หมู 2 ซอยแสงจันทรเนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง

จังหวัดระยอง 

1194 ถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร อำเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม

179 หมูที่ 1 ตำบลวัดประดู
อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี

75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

111 ถนนทองใหญ 
ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี

364/1 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพ

943  ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพ

วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.76%

97.27%

100.00%

99.70%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.82%

100.00%

98.62%

97.81%

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด
(มหาชน) ถือผาน PPCL

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส 
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด (BSD)

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

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร 
นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

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

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด
(BNH)

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
(BDMS Acc)

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
(PPCL)

24 ก.ย. 2539

17 ก.พ. 2538

7 พ.ย. 2544

18 ส.ค. 2551

23 ก.ย. 2557

29 มิ.ย. 2538

29 ส.ค. 2554

17 ก.ค. 2513

7 ม.ค. 2536

27 ส.ค. 2534

23 ก.ย. 2553

12 ม.ค. 2560

19 ธ.ค. 2561

17 ก.ค. 2546

21 เม.ย. 2559

14 ม.ค. 2517

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

บริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

การลงทุน

บริการขนสงทาง
อากาศยาน

นายหนาประกัน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

บริการจัดฝกอบรม

ศูนยการแพทยดานเวชศาสตร
ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ

โรงแรม

ใหบริการดานบัญชี

บริหารทรัพยสิน

การลงทุน

หุนสามัญ
5,442,995/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์
3,750,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

35,954,180/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

1,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

20,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

101,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

2,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ
8,700,000 มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์
1,300,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

19,384,226/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

58,611,935/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

1,260,000,000/มูลคาหุน
ที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

1,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

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

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

111 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

90 ถนนศรีราชานคร 3 
ตำบลศรีราชา 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

 
2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม

เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพ

337 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
เขตธนบุรี กรุงเทพ

9/1 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

 
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพ

2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

1/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพ

วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

97.58%

74.51%

95.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

85.71%

64.03%

91.48%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.62%

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด
(RBH)

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด
(มหาชน) 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
(SVH)

บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
ถือผาน SVH 

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (MP)

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

บริษัท ดิจิทัล เฮลท เวนเจอร จำกัด
ถือผาน SVH

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

บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด
ถือผาน N Health

Angkor Pisith Co., Ltd.   

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

BDMS Inter Pte. Ltd.

N Health Asia Pte. Ltd.

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

11 ก.พ. 2551

28 ต.ค. 2526

27 ม.ค. 2536

28 ธ.ค. 2519

22 ส.ค. 2556

30 ต.ค. 2533

26 ส.ค. 2514

9 มิ.ย. 2537

23 เม.ย. 2563

29 ก.ค. 2563

9 พ.ย. 2563

20 ธ.ค. 2548

20 ธ.ค. 2548

8 เม.ย. 2556

8 เม.ย. 2556

27 มิ.ย. 2557

การลงทุน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวช สุขุมวิท

และสมิติเวช ศรีนครินทร)

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

ผลิตและจำหนายยา

โรงพยาบาลเอกชน

ลงทุนและพัฒนา
ธุรกิจดานการแพทย

พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

บริการถอดรหัส
พันธุกรรม

มนุษยทั้งจีโนม

โรงพยาบาลเอกชนที่
ประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลเอกชน
 ที่ประเทศกัมพูชา 

(ยังไมเปดดำเนินการ)

การลงทุน

การลงทุน

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

108,600,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

18,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

200,538,671/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

18,751,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

4,286,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

4,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน

เรียกชำระแลวหุนละ 33.33

104,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

เรียกชำระแลว 4,000,000 หุน
หุนละ 10 บาท และ
100,000,000 หุน

หุนละ 4 บาท

1,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน

เรียกชำระแลวหุนละ 26 บาท

10,000/มูลคาหุนที่
ตราไว USD1,000 ตอหุน

1,000/มูลคาที่ตราไว
 KHR 9,200,000 ตอหุน

200,000/มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

3,500,000/มูลคาที่ตราไว
USD 1 ตอหุน

1,000/มูลคาที่ตราไว 
KHR 1,280,000 ตอหุน

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ

 25/14 ถนนทาหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

44/505 ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพ

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพ

888/88 หมูที่ 3
ตำบลบานสวน อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี

8 ซอยแหลมเกต
ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

124 ถนนธนบุรี-ปากทอ
กรุงเทพ

555/5 ถนนโพศรี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

488 ถนนศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพ

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป

เขตหวยขวาง กรุงเทพ

National Road No.6,
Svay Dangkom Commune,

Siem Reap, Cambodia.

61A Street 214,
Sangkat Beong Rang,

Phnom Penh, Cambodia.

ประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร

ประเทศกัมพูชา

วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

100.00%

99.72%

99.76%

95.76%

100.00%

67.47%

87.05%

25.11%

95.76%

100%

74.02%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

อัตราการ
ถือหุน

หมายเหตุ: * บริษัทเขาไปลงทุนไมไดมีสวนรวมในการบริหาร
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1.3.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สรุปไดดังนี้ 

รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

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

Phnom Penh First Property Co., Ltd.  

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

S.R. Property Investment Co., Ltd.  

Samitivej International Co., Ltd.
ถือผาน SV Holding

Siem Reap Land Investment Co., Ltd.

บริษัท สมวรรธน เฮลท จำกัด
ถือผาน DHV

21 ก.ย. 2558

27 พ.ย. 2549

27 พ.ย. 2549

20 ธ.ค. 2548

22 ก.ย. 2557

10 ก.พ. 2549

3 มี.ค. 2564

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

อสังหาริมทรัพย

โรงพยาบาลเอกชน 
ที่ประเทศกัมพูชา  

อสังหาริมทรัพย

คลินิก

อสังหาริมทรัพย

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ
บริการแพทยทางไกล

ดานผิวหนังและความงาม

100,000/มูลคาที่
ตราไว MMK 5,000 ตอหุน

1,000/มูลคาที่
ตราไว KHR 20,000 ตอหุน

22,000/มูลคาที่
ตราไว USD 2,500 ตอหุน

1,000/มูลคาที่
ตราไว KHR 20,000 ตอหุน

1,250,000/มูลคาที่
ตราไว USD 1 ตอหุน

1,000/มูลคาที่ตราไว
 KHR 20,000 ตอหุน

500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

65

66

67

68

69

70

71

807 Mahabannoola,
Lanmadaw Township,

Yangon, Myanmar

61A Street 214,
Sangkat Beong Rang,

Phnom Penh, Cambodia

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

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

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

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

488 ถนนศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

60.00%

49.00%

100.00%

49.00%

80.00%

49.00%

57.46%

อัตราการ
ถือหุน

ที่มา: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และขอมูลจากผูถือหุน

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 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลำดับที่ รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก จำนวนหุน

14.55

8.67

 

 

6.50

5.87

3.93

3.62

3.58

3.50

2.48

2.13

54.83

สัดสวนถือหุน (รอยละ)
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1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท

และทุนชำระแลวจำนวน 1,589,200,189.50 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,892,001,895
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท  

1.5 การออกหลักทรัพยอื่น
บริษัทไดออกหุนกูในนามของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยยอด

คงคางของหุนกูของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(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 

426,187,900

337,192,000

243,440,900

136,250,000

105,000,000

1,248,070,800

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รวม

1

2

3

4

5

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล จำนวนหุน

20.29

16.06

11.59

6.49

5.00

59.43

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

 8,000,000 

3,438,543 

1,641,666 

1,500,000 

1,050,000 

15,630,209 

บริษัท ทุนวิริยะพันธุ จำกัด 

นายปภณ วิริยะพันธุ

นายพิจารณ วิริยะพันธุ

นางศรีวรรณา วิริยะพันธุ

พลตำรวจโทเผาไทย ทองธิว

รวม

1

2

3

4

5

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล จำนวนหุน

หมายเหตุ:
(1) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม

2564 ประกอบดวย 

40.00

17.19

8.21

7.50

5.25

78.15

สัดสวนถือหุน (รอยละ)
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นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีท่ีเปนบริษัทยอยท่ีมิไดเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยดังกลาว จัดสรร

เงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากน้ันจึงมี
นโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษัทและเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยแตละบริษัท
ที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน   

1.6 นโยบายการจายเง�นปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจ
และความตองการใชเงินทุนของบริษัทในแตละป โดยตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงสามารถ
อนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท  หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคลองเพียงพอ 

1/2555

2/2555

1/2556

2/2556  ชุดที่ 2

1/2558

1/2559

1/2560 ชุดที่ 2

1/2560 ชุดที่ 3

รวม

BDMS228A

BDMS228B

BDMS233A

BDMS235A

BDMS256A

BDMS266A

BDMS222A

BDMS242A

6 ส.ค. 2555

8 ส.ค. 2555

14 มี.ค. 2556

10 พ.ค. 2556

25 มิ.ย. 2558

24 มิ.ย. 2559

8 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2560

6 ส.ค. 2565

8 ส.ค. 2565

14 มี.ค. 2566

10 พ.ค. 2566

25 มิ.ย. 2568

24 มิ.ย. 2569

8 ก.พ. 2565

8 ก.พ. 2567

500,000

100,000

4,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2,500,000

1,500,000

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

AA

AA

AA

AA

AA

หุนกูครั�งที่ วันที่ออกหุนกูช�่อหุนกู
วันครบกำหนด

ไถถอน จำนวนหนวย
มูลคาที่ออก

(ลานบาท)
มูลคาคงเหลือ

(ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

อันดับความ
นาเช�่อถือ

ครั�งหลังสุด*

* เฉพาะหุนกูที่เขารับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

0.45

0.70

0.55

0.10

 

122%

79%

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน) 

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)  

- งบการเงินรวม

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563

0.99

1.05

0.55

0.10

 

56%

52%

2562

0.59

0.43

0.32

0.10

 

54%

74%

2561

0.66

0.46

0.36

0.10

 

55%

78%

2560

0.54

0.45

0.29

0.10

 

54%

64%

2559

0.18

0.30

0.25

0.10

139%

83%

2564
(ม.ค.-มิ.ย.)

ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา
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การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง2
2.1 นโยบายและแผนการบร�หาร
ความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนองคประกอบ
ท่ีสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยเช่ือม่ันวาการบริหารความเส่ียงเปนกลไก
สำคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ท่ีจะทำใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกรท่ีต้ังไว ตลอดจนชวยลดอุปสรรค
หรือส่ิงท่ีไมคาดหวังท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังในดาน
ผลกำไร การปฏิบัติงาน และความเชื่อถือ
จากผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอ
องคกร คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพ่ือทำ
หนาท่ีพิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท
ตลอดจนดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดย
การนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ไดอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง
และประกาศใชภายในบริษัทและบริษัทใน
เครือท้ังหมด โดยกำหนดใหการบริหารความ
เส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานในทุกระดับชั้นที่ตองตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของตนและองคกรโดยใหความสำคัญใน
การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ในระดับ
ที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ไดระบุถึง

การจัดการตอความเส่ียงสำคัญท่ีมีผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรท้ังหมด
ไวดังนี้

• ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา 
• วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับโอกาส
ของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ 

• บริหารจัดการความเส่ียงใหสอดคลอง
ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ี
กำหนดไวโดยคำนึงถึงคาใชจายท่ีเก่ียว
ของและผลกระทบที่ไดรับจากการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว 

• ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใหม่ันใจ
วาความเสี่ยงขององคกรไดรับการ
จัดการอยางเหมาะสม 

ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอแผนธุรกิจ
และกลยุทธขององคกรซึ่งอยูในระดับสูง
และสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ตอมา คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
และประกาศใช นโยบายการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการ
ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานในลักษณะ
ที่มีความเสี่ยงที่ทำใหเกิดความเสียหาย
ตลอดจนกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายส่ือสาร เพ่ือใหการดำเนินการ
ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากลเปน
ไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยในป 2564 BDMS ไดผานการ
รับรองการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และขอมูลสุขภาพผูปวยตามมาตรฐาน (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 มีบทบาทและหนาท่ีหลัก
ไดแก
• กำหนดและอนุมัติเกณฑสำหรับระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได
• พิจารณาผลการประเมินความเส่ียงและแผนการแกไขความเส่ียงท่ีสำคัญขององคกร
• พิจารณาลงโทษผูท่ีละเมิดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
• ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรที่จำเปนในการดำเนินงาน

2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาท
และหนาที่หลัก ไดแก
• ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Incident
Response)

• ใหคำแนะนำและแกไขภัยคุกคามความม่ันคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber
Security Advisor)

• ติดตามและเผยแพรขาวสารเหตุการณตางๆ ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของในบริษัท

• ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

นอกจากน้ี บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคกร (Enterprise
Risk Management Steering Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสาย
งานตางๆ ของบริษัท เพ่ือวางแผนจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีมีผลตอการดำเนินธุรกิจ
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเขากับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
1. กำหนดและรวบรวมรายการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคกรครอบคลุมทุกดานตาม

BDMS Risk Domain โดยพิจารณาท้ังปจจัยภายในและภายนอกองคกรท่ีจะสงผลกระทบ
2. ประเมินและจัดลำดับโอกาสของความเส่ียง เพ่ือนำไปสูการปองกันและแกไขอยาง

มีประสิทธิภาพ
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หรือกฎระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติคุ มครองผู
เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่ง
เปนกฎหมายที่มุงคุมครองผูเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุข และมีเปาหมาย
เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผู
เสียหายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมตองพิสูจน
ความรับผิด รวมท้ังการกำหนดใหมีการจัด
ตั้งกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข เพ่ือใชจายเปนเงินชดเชย
ใหแกผูเสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลที่ราง
พระราชบัญญัติกำหนด (รวมถึงบริษัทใน
ฐานะผูประกอบกิจการสถานพยาบาล) มี
หนาท่ีตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาว
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราตามที่
คณะกรรมการคุมครองผูเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ 
ปจจุบันยังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือคุมครองการเก็บ 
รวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลตางๆ ซึ่งรวมถึงผูรับบริการใน
สถานพยาบาลดวย ซึ่งกฎหมายดังกลาว
กำหนดใหบริษัทซ่ึงเปนผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลมีหนาท่ีจัดมาตรการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย 
เขาถึง เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ รวม
ท้ังตองมีการแจงวัตถุประสงคและขอความ
ยินยอมของเจาของขอมูลในการการเก็บ 
รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
กอนมีการดำเนินการดังกลาวเสมอ เวนแต
กฎหมายใหอำนาจดำเนินการไดโดยไมตอง
ขอความยินยอม นอกจากนี้ เจาของขอมูล
ยังมีสิทธิท่ีจะรองขอผูควบคุมขอมูลใหดำเนิน
การตางๆ กับขอมูลของตนตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กำหนด ซึ่งหากบริษัทและโรงพยาบาลไม
สามารถจัดมาตรการดานความปลอดภัย

3. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ
เพ่ือลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความ
เส่ียงในองคกร รวมถึงการส่ือสารไปสูผูปฏิบัติ
ทั่วทั้งองคกร

4. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล และใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม

5. บูรณาการการบริหารความเสี่ยงให
เขากับงานสำคัญอื่นๆ ขององคกร

6. จัดใหมีการประชุมอยางนอยทุก
ไตรมาส หรือตามความเหมาะสม

7. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะทำงาน
ดานนโยบายและแผน อยางนอยทุกไตรมาส

2.2 ปจจัยความเสี่ยง
ตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

2.2.1 ความเส่ียงตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทหรือกลุมบริษัททั้งในปจจุบัน
และที่อาจเกิดขึ้นใหม
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน
หรือกฎระเบียบตางๆ ที่ใชกับบริษัทใน
อนาคต 

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับ
ควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
หนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึง
ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถาน
พยาบาล และใบอนุญาตใหดำเนินการสถาน
พยาบาล ตามที่กำหนดไวในกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล นอกจากน้ี บริษัทยังตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับสถานพยาบาล 
กฎหมายเก่ียวกับบริษัท และกฎหมายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของ 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความ
กฎระเบียบในปจจุบัน หรือการประกาศใช
กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการ
กำหนดนโยบายใหมท่ีมีแนวโนมวาจะมีความ
เขมงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบตอการ
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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
ปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการมีผลบังคับของรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ
ตางๆ ที่สำคัญ อาทิ มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยการดำเนินการและ
การปฏิบัติตามแนวทางภายใตระบบ HA กำหนดใหมีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษา
ผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม รวมถึงครอบคลุม
ความเส่ียงในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเส่ียงเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทย
และรักษาพยาบาล ในสวนของการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการมีผล
บังคับของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทและโรงพยาบาล
เครือขายไดดำเนินการต้ังคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบและดำเนินการตางๆ ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกำหนด เชน การมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมของการดูแล
รักษาขอมูลสวนบุคคลที่เก็บในบริษัทและโรงพยาบาล การกำหนดนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งกำหนดรายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังครอบคลุมการใชสิทธิตางๆ ของเจาของขอมูลสวน
บุคคล รวมท้ังการแตงต้ังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด เปนตน 
โดยบริษัทเห็นวาการดำเนินการตางๆ ดังกลาว อาจชวยปองกันและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของได

ความเสี่ยงในดานการแขงขัน 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาล

เอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว บริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับ
กลางและระดับลางซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อขยายฐานลูกคา 

ปจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนมากกวา 380 แหงท่ัวประเทศและมีจำนวนเตียง
มากกวา 36,000 เตียง ท้ังน้ี มีการคาดการณวาจะมีโรงพยาบาลเอกชนเปดใหมในกรุงเทพ-
ชานเมือง อีกหลายแหงใน 3-5 ปขางหนา ทำใหจำนวนเตียงโครงสรางเพิ่มขึ้นประมาณ 
2,000 เตียง อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาปริมาณจำนวนเตียงท่ีเปดใชงานจริงของโรงพยาบาล
ใหมนั้นจะทยอยเปดเปนเฟสในชวง 3-5 ปแรกของการเปดโรงพยาบาล ทำใหปริมาณ
อุปทานจำนวนเตียงในประเทศไมไดเพ่ิมข้ึนมากนัก ท้ังน้ี บริษัทไดติดตามสถานการณตางๆ 
อยางใกลชิดและเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยบริษัทมีทีม
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แพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญพรอมใหบริการทางการแพทยทุกดาน พรอมทั้งศูนยแหง
ความเปนเลิศ (Center of Excellence) ท่ีพัฒนาบริการทางการแพทยตามมาตรฐานสากล
ตาม Joint Commission International (JCI) โดยมีความรวมมือจากสถาบันทางการ
แพทยช้ันนำ และมีโรงพยาบาลเครือขายในทุกภูมิภาคเพ่ืออำนวยความสะดวกเปนทางเลือก
ใหแกผูรับบริการ และสามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลเครือขายเมื่อตองการการรักษา
พยาบาลที่มีความซับซอนอีกดวย

ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหารที่สำคัญไวได  
ความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหารท่ีสำคัญไวได

ถือเปนความเส่ียงอีกประการหน่ึงของบริษัท เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยและผูบริหาร
เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จ บริษัทจึงใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยการสรางความเชื่อมั่น สรางความเปนอยูที่ดีและ
ความปลอดภัยดานสาธารณสุขใหกับพนักงาน รวมถึงสรางแรงจูงใจตางๆ ใหหลากหลาย 
และจัดสรรปจจัยท่ีอาจสงผลตอการรักษาบุคลากรไวใหเพียงพอและตรงตอความตองการ เชน

• พัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในดานตางๆ 
ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานตามตำแหนงของพนักงาน มีการฝกอบรมทักษะทางคลินิก 
(BDMS Simulation Center) เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญดานการปฏิบัติการทาง
การแพทย 

• จัดสรรการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ใหกับพนักงานอยางเรงดวน โดยถือเปน
บุคลากรกลุมแรกๆ ของประเทศในการไดรับวัคซีน รวมไปถึงการจัดสรรใหกับ
ครอบครัวพนักงานและญาติที่พักอาศัยอยูในเคหะสถานเดียวกัน ซึ่งถือเปนองคกร
ไมกี่แหงในประเทศไทยที่คำนึงถึงการดูแลพนักงานแบบครอบคลุม ทั้งยังมีการจัด
ชุดตรวจ ATK ใหกับพนักงาน โดยทุกสำนักงานตองทำการตรวจทุกสัปดาหอยางนอย
สัปดาหละหน่ึงคร้ังกอนเขาทำงาน และจัดใหมีการตรวจใหถ่ีข้ึนหากเปนการทำงาน
หลังวันหยุดยาวตามเทศกาล เพ่ือลดอัตราเส่ียงและสรางสภาพแวดลอมดานสุขอนามัย
ขั้นสูงสุดใหกับพนักงาน

• ปรับโปรแกรมสวัสดิการใหเปนแบบยืดหยุนท่ีดีข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
ของพนักงาน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรทางการแพทยในแตละชวงอายุ มีการ
ประกันสุขภาพท่ีมีโปรแกรมหลากหลายใหพนักงานสามารถเลือกรูปแบบการประกัน
สุขภาพท่ีเหมาะกับความตองการของตนเอง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปท่ีออก
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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• สรางขวัญและกำลังใจใหกับผูบริหาร
และบุคลากร โดยเฉพาะในชวงของ
การระบาดของโควิด-19 ที่บุคลากร
ทางการแพทยตองปฏิบัติงานอยาง
หนัก โดยจัดใหมีการทำงานจากท่ีบาน 
(Work from Home) หรือจัดวันหยุด
ใหเหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่มี
บุตรเล็กหรือกอนวัยเรียน เพื ่อลด
ความเส่ียงและเพ่ือใหพนักงานมีความ
สุขและมีสมดุลชีวิตการทำงานท่ีดี และ
สำหรับพนักงานที่ตองมาทำงานปกติ
ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-
19 บริษัทจัดใหมีรถรับสงระหวาง
สถานที่ทำงานและหอพัก เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานดวย

นอกจากนี้ จากการเปนโรงพยาบาลที่
มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท่ัวประเทศ
บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรมี
โอกาสกลับภูมิลำเนา โดยเปดโอกาสใหมี
การโอนยายระหวางเครือขาย เพื ่อให
พนักงานไดมีการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ 
หรือกลับไปดูแลครอบครัว จากการท่ีบริษัท
ใหความสำคัญในความเส่ียงเร่ืองน้ีและไดมี
การบริหารจัดการเพ่ือสรางความผูกพันและ
สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ดังนั้น ผล
กระทบของความเสี่ยงจากการไมสามารถ
รักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหาร
ที่สำคัญไวไดในปจจุบันของบริษัทจึงอยูใน
ระดับท่ียอมรับและสามารถบริหารจัดการได 
 
ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง

เน่ืองจากปจจุบันประเทศตางๆ รวมถึง
ประเทศไทย ตางมีแนวคิดในการคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคมากขึ้น จึงไดมีการออก
กฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีเอ้ืออำนวยตอ
การเยียวยาชดใชความเสียหายที่เกิดจาก
การบริโภค และการฟองรองดำเนินคดีเพ่ือ

ผูบริโภค เชน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. 
2562 เปนตน ซึ่งกฎหมายดังกลาวจะชวย
อำนวยความสะดวกแกผู บริโภคในการ
ดำเนินคดีกับสถานพยาบาล ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย ทำใหบริษัทมีความ
เสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการใหการ
รักษาพยาบาลเพิ ่มขึ ้น และผลจากการ
ประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีใหความคุมครอง
สิทธิกับเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมไปถึง
การสรางมาตรฐานในการเก็บ รวบรวม ใช 
หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัทใน
ฐานะสถานพยาบาลซึ่งมีสวนเกี่ยวของใน
การเก็บ รวบรวมใชขอมูลของผูปวย จึงมี
ผลกระทบจากการประกาศใชกฎหมายฉบับ
ดังกลาว เน่ืองจากมีการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลเปนจำนวนมากจึงมีความเส่ียงจาก
การถูกฟองรองตามกฎหมายฉบับดังกลาว

บริษัทตระหนักถึงปจจัยความเสี ่ยง
ดังกลาว จึงไดมีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี
กระบวนการในการดูแล ตรวจสอบ และ
ควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัด
กรองแพทย การคำนึงถึงสิทธิของผูปวยใน
การอธิบายใหขอมูลแกผูปวย การบริหาร
ความคาดหวังของผูใชบริการ การประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบริการ การเสริม
สรางมาตรฐานการใหบริการตามมาตรฐาน
สากลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการรักษาพยาบาล
มีคุณภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงการฝก
อบรมใหความรูทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
บุคลากรของบริษัท การกำหนดนโยบาย
และมาตรการในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และบริษัทยังใหความ
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ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเส่ียงจากวิกฤต
การณตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอความเช่ือม่ัน
ในการเขารับการบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุม
ได อาทิ สถานการณทางการเมืองภายใน
ประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติตางๆ และ
การแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอปริมาณผูรับบริการชาวตางชาติ
ท่ีจะเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทย บริษัทจึงไดมีนโยบายกระจายและลด
ความเส่ียงโดยการขยายเครือขายโรงพยาบาล
ตามจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพและมีความ
ตองการในการรักษาพยาบาลใหครอบคลุม
ทั้งประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังกระจาย
ฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลาย
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดย

มีมูลคาการลงทุน (ท่ีอยูในรูปของทุนท่ีชำระ
แลวเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระค้ำ
ประกันที่บริษัทค้ำประกันการกูยืมของ
บริษัทยอยตอสถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 รวม 75.6 ลานเหรียญสหรัฐ 
คิดเปนเงินสกุลบาทประมาณ 2,531.2 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 2.0 ของสินทรัพย
รวมของบริษัท 

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

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

สำคัญกับระบบการรายงานและการเจรจา
แกไขปญหาเม่ือมีคำรองเรียนจากผูใชบริการ
อันเปนการปองกันหรือชวยลดการเกิดขอ
พิพาทในทางกฎหมาย นอกจากนี้ ภาครัฐ
เองก็ไดตระหนักถึงปญหาการฟองรอง
ดำเนินคดีที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดภาระ
คดีขึ้นสูศาล ภาครัฐจึงมีการสงเสริมการ
ระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ไดแก การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ 32) วาดวยการดำเนิน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี และ
การประกาศใชพระราชบัญญัติการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปนการดำเนินการ
ยุติขอพิพาทโดยสันติวิธีและปราศจากการ
วินิจฉัยขอพิพาท ทำใหปริมาณคดีที่ขึ้นสู
ศาลลดลง ลดปญหาความขัดแยง และเปน
การชวยลดความเสี่ยงจากการฟองรองคดี
ไดอีกทางหนึ่งดวย  

ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากผูรับ
บริการชาวตางชาติ

บริษัทมีรายไดสวนหน่ึงจากผูรับบริการ
ชาวตางชาติ ซึ่งรวมถึงผูที่มีภูมิลำเนาหรือ
ทำงานในประเทศไทย หรือท่ีเดินทางเขามา
ในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อ
เขารับการรักษาโดยเฉพาะ ตลอดจนเจา
หนาท่ีของรัฐบาลตางประเทศ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือพนักงานของบริษัทเอกชนใน
ตางประเทศ โดยปจจัยที่ทำใหผูรับบริการ
กลุมนี้เขามาใชบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ประกอบดวยมาตรฐานและ
คุณภาพของการใหบริการทางการแพทยท่ี
เปนท่ียอมรับไดระดับมาตรฐานสากล คาใช
จายดานการรักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล
และความมีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทย
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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

ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในตางประเทศของบริษัท เชน กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือนโยบายของรัฐบาลตางประเทศที่ใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตาง
ประเทศของบริษัท หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือคาใชจายในการลงทุนหรือการดำเนินงาน
ที่สูงกวาที่คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว และอาจสง
ผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 

ความเสี่ยงทางดานการเงิน
ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล
การใหการรักษาพยาบาลผูปวยกอนการเรียกเก็บคารักษา กอใหเกิดความเส่ียงท่ีอาจ

จะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารจัด
การเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญดังตอไปนี้

1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่รับผิดชอบคารักษาพยาบาลดวยตนเอง บริษัทมี
นโยบายในการประเมินราคาคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพื่อใหผูรับ
ผิดชอบคาใชจายรับทราบงบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำลวงหนา

2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นใหกับผู
รับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอดการรักษาและใหทยอยชำระเพ่ือเปนการ
แบงเบาภาระการชำระเงินคารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้นการ
รักษา 

3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญาน้ัน บริษัทมีนโยบายในการ
ใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัท
คูสัญญากอน พรอมท้ังทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำเสมอ และ
บริษัทมีการหยุดการใหเครดิตเพิ่ม หากวงเงินคงคางเกินจำนวนที่กำหนดไว ซึ่ง
นโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได 

ท้ังน้ี บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหน้ี 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 ของหน้ีสินทางการเงินท้ังหมด ซ่ึงความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมี
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงรวมถึงการเขาทำสัญญาปองกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
กำหนดตามภาวะตลาดในขณะนั้น

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตรา

บริษัทมีรายไดสวนหน่ึงจากการใหบริการแกผูรับบริการชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามา
ในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจของประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวน
ผูรับบริการชาวตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของบริษัท ในลักษณะ
เดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีผลกระทบตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ
ดังน้ัน ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูรับบริการชาวตางชาติ

นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับสกุลเงินบาท 
ซ่ึงเปนตัวกำหนดความสามารถในการแขงขันดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการดาน
การรักษาพยาบาลในประเทศอื่น เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท 
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท โดยในกรณีน้ี บริษัทพยายามท่ีจะ
รักษาสัดสวนของผูรับบริการในประเทศ และผูรับบริการชาวตางชาติใหอยูในระดับที่
เหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยในป 2564 คาเงินบาทเคล่ือนไหวอยูระหวาง 
29.59-33.66 บาทตอดอลลารสหรัฐ

2.2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับตามที่คาดหวัง 

ในการลงทุนผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนท้ังในดานราคาของหลักทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนและ
จากเงินปนผลของหลักทรัพยที่ลงทุน อยางไรก็ตาม ราคาหุนของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ซึ่งหลายปจจัยบริษัทไมสามารถควบคุมได เชน การเปลี่ยน
แปลงตามนโยบาย กฎ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีผลตออุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะวิกฤต สถานการณท่ีไมปกติ เชน โรคโควิด-19 เปนตน ปจจัยดังกลาวอาจทําใหราคา
หุนลดลงต่ำกวาราคาที่นักลงทุนซื้อ และ/หรือสูงกวาราคาที่นักลงทุนขายหุนออกไป 
นอกจากนี้ ปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทเหลานี้อาจสงผลกระทบถึงความ
สามารถในการจายเงินปนผลของบริษัท ดังนั้น แมวาบริษัทจะมีนโยบายจายเงินปนผล
ไมต่ำกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แตเงินปนผลท่ีไดรับในแตละปอาจ
จะอยูในระดับท่ีต่ำกวาท่ีคาดหวัง ทําใหนักลงทุนอาจจะมีความเส่ียงจากความไมแนนอน
ของผลตอบแทนที่จะไดรับ 
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การขับเคลื่อนธุรกิจ

เพื่อความยั่งยืน3

3.1 นโยบายและเปาหมาย
การจัดการดานความยั�งยืน1

BDMS กำหนดนโยบายการพัฒนา
อยางยั่งยืนและแนวทางการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือ
สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
รวมท้ังมุงรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
ระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรม-
การบริษัท กรรมการผู อำนวยการใหญ 
คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองคกร เพ่ือดำ-
เนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา BDMS 
สูความยั่งยืน ครอบคลุมการสรางสวนรวม
กับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา การ
ระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญ การ

ตอบสนองและจัดการประเด็นสาระสำคัญ 
และการสื่อสารผลดำเนินงานดานความ
ยั่งยืนตอสาธารณะ 

นโยบายและการดำเนินงานดานการ
พัฒนาอยางย่ังยืนของ BDMS เปนสวนหน่ึง
ของกลยุทธการดำเนินธุรกิจในประเด็นดาน
นวัตกรรมดานสุขภาพและดานการพัฒนา
อยางยั่งยืนในป 2564 โดยกลยุทธองคกร
ดานนวัตกรรมมุงเนนการบูรณาการวิทยา
การ Telemedicine และ E-Commerce 
รวมถึงการสนับสนุนการใชนวัตกรรมเพื่อ
ดานสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
ในการใหบริการทางการแพทย และกลยุทธ
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มุ งเนนการ
บูรณาการมาตรฐานและแนวทางการจัดการ
ดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคมตลอด
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 

3.2 การจัดการผลกระทบตอ
ผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา
ของธุรกิจ2

กระบวนการหลักในการสงมอบบริการ
ตลอดหวงโซคุณคาของ BDMS ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแตการคัดกรองผูใชบริการ
จนถึงส้ินสุดกระบวนการรักษาหรือสนับสนุน
สุขภาพ โดยกระบวนการคัดกรองกอนเขา
ใชบริการจะระบุความสามารถและจัดลำดับ
ในการใหบริการ กอนเขาสูขั้นตอนการรับ

1 นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20200409-
   bdms-sustainability-development-policy-th.pdf และคลิปที่ https://youtu.be/QgVeUZ7A24g 
2 ดูรายละเอียดผูมีสวนไดเสียของ BDMS เพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564 



3 ดูรายละเอียดนโยบายสิ่งแวดลอม BDMS Earth Healthcare เพิ่มเติมที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-
   governance/20200103-bdms-earth-healthcare-policy-th.pdf 

เขาบริการที่ครอบคลุมการลงทะเบียนและการใหขอมูลแนวทางการรักษา การใหบริการ 
หรือการปฏิบัติตัวในสถานใหบริการ รวมถึงสื่อสารคาใชจายที่เกี่ยวของ เพื่อตกลงเขาสู
กระบวนการรับบริการโดยบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสนับสนุน ไดแก บริการ
ฉุกเฉิน การวินิจฉัย การรักษา และบริการอ่ืนๆ จนส้ินสุดกระบวนการ และอาจมีกระบวน
การสงตอการรักษาหรือการติดตามอาการตามความเหมาะสม

BDMS สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคาอยางตอเน่ือง ซ่ึงกลุม
ผูมีสวนไดเสียที่สำคัญของ BDMS ไดรับการระบุเปน 5 กลุม โดยมีตัวอยางรายละเอียด
ความคาดหวังและแนวทางการตอบสนองตอความคาดหวัง เชน การกำหนดผูรับผิดชอบ
ท่ีผานการฝกอบรมเพ่ือสงมอบบริการท่ีไดมาตรฐานแกลูกคาและผูปวย การกำหนดชองทาง
สื่อสารและโครงการที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาศักยภาพและความผูกพันของพนักงานและ
บุคลากรทางการแพทย การสื่อสารขอมูลแนวทางและผลดำเนินงานดานความยั่งยืนเพื่อ
ความโปรงใสและมาตรการจัดการความเส่ียงแกนักลงทุนและผูถือหุน การสนับสนุนความ
รวมมือสูการจัดซื้ออยางยั่งยืนและโปรงใสเสมอภาคแกคูคา และการสงเสริมโครงการให
ความรูดานสุขภาพ การเขาถึงบริการดานสุขภาพ และติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอมแกชุมชน
และสังคม 

3.3 การจัดการดานความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดลอม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม

3

BDMS กำหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม BDMS Earth Healthcare รับผิดชอบบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment 
of Care Committee: ECC) ท่ีแตงต้ังข้ึน เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม
ตามขอกำหนด รวมถึงเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
โดยมุงเนนการสรางจิตสำนึกความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมไปพรอมกับการกำหนดสภาพ
แวดลอมและระบบการบริหารจัดการตามขอกำหนดและมาตรฐานสากล เพ่ือกาวสูธุรกิจ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและลดผลกระทบตลอดหวงโซและสรางคุณคารวมระหวาง
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ทั้งนี้นโยบายดังกลาวจะตอบสนองความทา
ทายประเด็นดานส่ิงแวดลอม ครอบคลุมการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย การลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ำ การจัดการทรัพยากรดานน้ำ
และพลังงาน การฟนฟู สรางสรรค ตอยอดโครงการรักษาระบบนิเวศของชุมชน การสงเสริม
การผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนตลอดหวงโซคุณคา การสงเสริมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสรางการมีสวนรวมกับชุมชนและแลกเปล่ียนความรูเพ่ือนำ
ไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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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   
 

3.3.2 ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
4

BDMS กำหนดการบริหารจัดการโครงการ และติดตามผลดำเนินงานดานส่ิงแวดลอมสอดคลองตามนโยบายดานส่ิงแวดลอม BDMS 
Earth Healthcare และประเด็นสาระสำคัญดานสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย การจัดการพลังงาน และการจัดการน้ำและน้ำเสีย ซ่ึงตัวอยางรายละเอียดการดำเนินงานของ BDMS ในป 2564 เชน 
ปรับสัดสวนการใชหลอดไฟ LED และการใชแผงโซลารเพ่ือประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชน้ำท้ิงจากหอระบายความรอนหรือระบบ 
RO ใหเกิดประโยชนเพื่อลดการนำเขาน้ำจากแหลงภายนอก หรือการรณรงคและสงเสริมการแยกขยะเพื่อนำไปใชประโยชนหรือสงคืน
ใหแกคูคา ซ่ึงการบริหารจัดการท้ังหมดจะสนับสนุนผลกระทบเชิงบวกตอการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร ผลดำเนินงานของ BDMS 
ในป 2564 บริษัทไมไดรับการรองเรียนหรือฟองรองอยางเปนทางการจากหนวยงานกำกับดูแลหรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ และเปดเผย
รายละเอียดสถิติดานสิ่งแวดลอม

5
 ในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน

โดย BDMS ไดกำหนดแผนงานขยายขอบเขตการเก็บขอมูลและตรวจประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกใหครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
ในอนาคต รวมทั้งกำหนดนโยบายแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน กำหนดใหเปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกเปน
สวนของเกณฑการคัดเลือกและประเมินคูคา การปรับแนวทางการซื้อสินคาและอุปกรณไฟฟา จัดอบรมและสื่อสารแนวทางการเก็บ
ขอมูลแกบุคลากรในองคกร เปนตน 

3.4 การจัดการความยั�งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม

7

BDMS กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคมตามขอกำหนดและประเด็นสาระสำคัญในมิติสังคมที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย
ท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน กำหนดแนวปฏิบัติการจางและเลิกจางบุคลากร นโยบายเก่ียวกับการจางงานท่ีไมเลือกปฏิบัติ นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

8
 และแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อตอบสนองประเด็นแนวปฏิบัติ

ดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน มีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและฝกอบรม รวมกับฝายทรัพยากรบุคคลและเจาหนาที่ฝกอบรม
เพื่อดำเนินการตามนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายการแพทย (Clinical) และสายงานสนับสนุน (Non Clinical) เพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและโครงการเพื่อสรางความ
ผูกพันกับบุคลากรตามผลสำรวจเพื่อตอบสนองประเด็นการจูงใจและรักษาบุคลากร รวมทั้งกำหนดนโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และกำหนดโครงการดาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีเพื่อตอบสนองตอความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของบุคลากร

BDMS นำรองโครงการตรวจประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2564 จากทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ

6
 ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 

โดยบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย (Bureau Veritas, Thailand) และพบวาแหลงการ
ปลอยกาซเรือนกระจกหลักมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกโดยออม (ขอบเขตที่ 2 - 
การใชพลังงานไฟฟาจากภายนอก) ที่ 20,513.7 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ 
93.4% ของการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดท่ี 21,962 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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9 ดูรายละเอียดโครงการและผลดำเนินงานดานสังคมเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร BDMS กำหนดแนวทาง
การสรางการมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือสำรวจประเด็นดานสุขภาพ การสนับสนุนดานคุณภาพ
ชีวิต และการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม ที่มุงเนนสงมอบบริการดานสุขภาพแกผูดอยโอกาสในชุมชนและสังคม การให
ความรูดานสุขภาพเชิงปองกันและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพในชุมชน และ
ความรวมมือกับผูใชบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมผานการใชผลิตภัณฑ
หรือบริการของบริษัท นอกจากนี้ BDMS ยังดำเนินการสื่อสารการตลาดแนวปฏิบัติดาน
การขายและการติดฉลากยา สอดคลองตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกาศของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ กระทรวงพาณิชย รวมท้ัง
พระราชบัญญัติยา เปนตน 

3.4.2 ผลการดำเนินงานดานสังคม
9

BDMS กำหนดโครงการและติดตามผลการดำเนินงานดานสังคมตามขอกำหนดและ
ประเด็นสาระสำคัญ ไดแก แนวปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน การจูงใจและรักษา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร การมีสวนรวมกับ
ชุมชนและการเขาถึงบริการทางการแพทย และแนวปฏิบัติการดานการขายและการติดฉลาก 
โดยมีสรุปผลดำเนินงานดานสังคมในป 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเปดเผยไวในรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2564
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คำอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินของฝายจัดการ4

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย มีรายไดจาก
การดำเนินงานรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 75,714 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 10% จากป 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดผูปวยชาวไทยจาก
จำนวนผูปวย COVID-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนต้ังแตไตรมาส 2/2564 ขณะท่ีรายไดผูปวยชาวตางชาติ
ยังคงลดลงจากมาตรการจำกัดการเดินทางทั่วโลก อยางไรก็ตามเริ่มเห็นการเติบโตที่ดีใน
กลุม Fly-in Patient ในไตรมาส 4/2564

บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษจำนวน 7,936 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 31% 
จากป 2563 เปนผลมาจากการเติบโตที่ดีของรายได การควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง
และการลดลงของคาใชจายทางการเงิน

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีการบันทึกกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนท้ังหมด
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
รวมมือกับภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเฝาระวัง ควบคุม และรักษาผูปวย COVID-19
โดยบริษัทมีศักยภาพในการใหบริการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนใหแกประชาชน บริษัทไดประสานความรวมมือกับหลายฝาย เพื่อ
สนับสนุนการฉีดวัคซีนใหประชาชนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใหบริการการฉีด
วัคซีนกวา 4 ลานโดส ท้ังในโรงพยาบาลเครือขาย ศูนยการคา และสำนักงานตางๆ 

2. การตรวจหาเช้ือ COVID-19 ดวยหองปฏิบัติการท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ปจจุบัน
บริษัทมีการเพ่ิมศักยภาพใหรองรับการตรวจคัดกรองเช้ือแบบ RT-PCR ไดมากกวา
10,000 ตัวอยางตอวัน 

75,714

7,936

7,936

10%

31%

10%

รายไดจากการดำเนินงาน

กำไรกอนรายการพิเศษ

กำไรสุทธิ

ป 2564 จำนวน (ลานบาท) เปลี่ยนแปลง (YoY)

4.1 ว�เคราะหการดำเนินงานและฐานะการเง�น

บทวิเคราะหสำหรับผูบริหาร



95

3. ใหบริการหอผูปวยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel โดยรวมมือกับโรงแรมตางๆ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมใหเปนสถานพยาบาลชั่วคราวในการเฝาระวังอาการสำหรับ
ผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรง ท้ังน้ีบริษัทมีความสามารถในการใหบริการสูงสุด ประมาณ
6,000 เตียง 

4. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย) ขนาด 100 เตียง
ในเดือนกรกฎาคม 2564 เปนความรวมมือระหวาง BDMS กับกองทัพอากาศ เพ่ือ
รองรับผูติดเช้ือ COVID-19 กลุมท่ีมีอาการรุนแรงปานกลาง ท้ังน้ีจากจำนวนผูปวย
ที่ลดลง บริษัทจึงไดสงมอบโรงพยาบาลสนาม พรอมระบบและอุปกรณทางการ
แพทยใหกับกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใชประโยชนตอไป

5. จัดต้ังหอผูปวยเฉพาะ (Cohort ward) ในโรงพยาบาลเครือขายเพ่ือรองรับผูติดเช้ือ
COVID-19 โดยมีความสามารถในการรองรับผูปวยสูงสุดมากกวา 3,000 เตียง

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 สาเหตุหลักมาจากการลดลงผูปวยกลุม Fly-in Patient เชน ชาว
ตะวันออกกลาง ลดลง 30% อยางไรก็ดีมีการฟนตัวของผูปวยชาวตางชาติท่ีทำงาน
ในประเทศไทย (Expatriate) เชน ชาวญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 7% และ
4% ตามลำดับ ท้ังน้ีสัดสวนรายไดของผูปวยชาวไทยตอตางชาติเปล่ียนแปลงจาก 79%
ตอ 21% ในป 2563 เปน 82% ตอ 18% ในป 2564

71,541

2,910

1,263

75,714

10%

0%

28%

10%

รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการจำหนายสินคา

รายไดอื่น 

รายไดจากการดำเนินงานรวม

รายไดจากการดำเนินงาน ป 2564 เปลี่ยนแปลง

65,166

2,908

983

69,057

ป 2563

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับป 2564
(หนวย : ลานบาท)



นอกจากน้ียังมีการเติบโตท่ีดีจากรายไดผูปวยใน ซ่ึงเติบโต 17% จากป 2563 สงผล
ใหอัตราการครองเตียงเพ่ิมข้ึนจาก 52% ในป 2563 เปน 60% ในป 2564 (ไมรวม
Hospitel และโรงพยาบาลสนาม) โดยเปนอัตราการครองเตียงของผูปวย COVID-19
เทากับ 86% และอัตราการครองเตียงของกลุมผูปวยที่ไมเกี่ยวกับ COVID-19
เทากับ 49%

• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 2,910 ลานบาท ใกลเคียงกับป
2563 

• รายไดอ่ืนจำนวน 1,263 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 28% จากป 2563 สวนใหญเกิดจากเงิน
ชดเชยความเสียหายที่โรงพยาบาลเครือขายไดรับจำนวน 200 ลานบาท

ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเส่ือมราคา 
จำนวน 64,491 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,959 ลานบาท หรือ 7% จากป 2563 ซึ่งเปนการ
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีต่ำกวาการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการดำเนินงานรวม เน่ืองจากการควบคุม
คาใชจายอยางตอเนื่อง

10%

14%

(6)%

10%

9%

4%

17%

82%

18%

57%

43%

45%

55%

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล

แบงตามกลุมผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

ผูปวยชาวไทย

ผูปวยชาวตางประเทศ

แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ

กรุงเทพและปริมณฑล

นอกกรุงเทพและปริมณฑล

แบงตามกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน

ผูปวยนอก

ผูปวยใน

รายไดคารักษาพยาบาลของป 2564 เปลี่ยนแปลง (yoy) สัดสวนของรายได

49,462

15,029

64,491

7%

6%

7%

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม

คาใชจายจากการดำเนินงาน ป 2564 เปลี่ยนแปลง

46,371

14,161

60,532

ป 2563

(หนวย : ลานบาท)
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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

บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 17,545 ลานบาท ในป 2564 เพ่ิมข้ึน 17%
สงผลให EBITDA Margin เพิ่มขึ้นจาก 21.6% ในป 2563 เปน 23.2% ในป 2564

กำไรกอนรายการพิเศษ จำนวน 7,936 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 31% จากป 2563 เปนผล
มาจากการเติบโตที่ดีของรายได การควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง และการลดลงของ
คาใชจายทางการเงิน

17,545

23.2%

21

11,322

15.0%

7,936

10.5%

-

7,936

10.5%

0.50

15,892

17%

(92)%

28%

31%

n.a.

10%

10%

EBITDA 

อัตรากำไร EBITDA

สวนแบงกำไรจากบริษัทรวม

EBIT 

อัตรากำไร EBIT 

กำไรกอนรายการพิเศษ 

อัตรากำไรกอนรายการพิเศษ 

รายการพิเศษสุทธิ

กำไรสุทธิ 

อัตรากำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

ว�เคราะหความสามารถในการทำกำไร ป 2564 เปลี่ยนแปลง

14,938

21.6%

273

8,843

12.8%

6,045

8.8%

1,169

7,214

10.4%

0.45

15,892

ป 2563

(หนวย : ลานบาท)

หมายเหตุ     
EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม-รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
อัตรากำไรคำนวณจากฐานรายไดจากการดำเนินงานรวม
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ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
จำนวน 1,169 ลานบาท (สุทธิคาใชจายทางภาษี) ทำใหกำไรสุทธิในป 2564 เติบโต 10%
และมีอัตราการทำกำไรสุทธิเทากับ 10.5% มีกำไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.5 บาท

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและ
บริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 128,454 ลานบาท ลดลง 6% จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
สวนใหญมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 8,733 ลานบาท 
ซึ่งนำไปใชจายเงินปนผล และจายคืนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

บริษัทมีคาความนิยม จำนวน 17,539 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยคานิยมสวนใหญเกิดจากการรวมกิจการกับ (1) กลุมโรงพยาบาลพญาไท 
และเปาโล จำนวน 9,310 ลานบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร โรงพยาบาล
เทพากร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จำนวน 3,285 
ลานบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน จำนวน 2,702 ลานบาท ท้ังน้ีบริษัทไดมี
การทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคา
เกิดขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาคาความนิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา

สำหรับสินทรัพยอ่ืนๆ จำนวน 6,294 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย สินทรัพยทาง
การเงินหมุนเวียนอ่ืน ไดแก เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินฝากประจำและต๋ัวเงินคลัง จำนวน
1,708 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวร จำนวน 1,289
ลานบาท

10,934

9,131

2,005

79,689

17,539

2,862

6,294

128,454

(44)%

27%

8%

(2)%

0%

(14)%

21%

(6)%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

คาความนิยม

สินทรัพยสิทธิการใช

สินทรัพยอื่นๆ

รวมสินทรัพย

สินทรัพย ธ.ค. 64 เปลี่ยนแปลง

19,666

7,192

1,855

81,313

17,539

3,315

5,170

136,050

ธ.ค. 63

(หนวย : ลานบาท)
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(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

5,035

4,627

14,596

1,000

3,157

12,274

40,689

83,845

3,920

87,765

13%

25%

0%

(84)%

(9)%

0%

(9)%

(5)%

10%

(4)%

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

หุนกู * 

เงินกูระยะยาว *

หนี้สินตามสัญญาเชา *

หนี้สินอื่นๆ

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุนของบริษัท

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน ธ.ค. 64 เปลี่ยนแปลง

4,450

3,710

14,594

6,107

3,462

12,265

44,588

87,910

3,553

91,463

ธ.ค. 63

14,561

(4,763)

(18,531)

(8,733)

19,666

10,934

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

กระแสเง�นสด ป 2564

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 40,689 
ลานบาท ลดลง 9% จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สวนใหญเกิดจากการลดลงของเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 87,765 
ลานบาท ลดลง 4% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 8,733 ลานบาท โดยบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิ
ยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 19,666 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือ
เทากับ 10,934 ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้

การบริหารสภาพคลองและเงินทุน

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 14,561 ลานบาท สวนใหญเกิดจาก
กำไรในป 2564

สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4,763 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการ
ลงทุนใน อาคารและอุปกรณ จำนวน 3,975 ลานบาท เพ่ือปรับปรุงและขยายโรงพยาบาล
เครือขาย

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 18,531 ลานบาท สวนใหญเกิดการ
จายเงินปนผล จำนวน 12,738 ลานบาท และการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน จำนวน 5,107 ลานบาท

6.0

9.2

1.5

1.3

40.7

14.0

34.5

24.1

5.1

18.3

5.3

1.1

0.5

0.5

0.2

0.1

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

อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ ป 2564

5.3

8.4

2.7

2.4

43.8

14.4

40.5

17.2

29.3

2.1

25.2

1.6

0.3

0.5

0.3

0.1

ป 2563

หมายเหตุ     
- การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
- หนี้สิน หมายถึงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากป 2563 
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานในป 2564 

อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงจากป 2563 เน่ืองจาก
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จากการจายเงินปนผล และจายคืนเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินระหวางป

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 43.8 วันในป 2563 เปน 40.7 วันในป 2564 ทั้งนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อการคาและพิจารณาวงเงินเครดิตตามความ
เหมาะสมของคูสัญญาในแตละโรงพยาบาล โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา 
สำหรับคูสัญญาในประเทศประมาณ 30-60 วัน สวนคูสัญญาตางประเทศประมาณ 30-90
วัน นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะหทบทวนเครดิตปละคร้ัง เพ่ือเปนการบริหารความเส่ียงทาง
ในการรับชำระหนี้

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลงเล็กนอยจาก 14.4 วันในป 2563 เปน 14.0 วันในป
2564 ทั้งนี้สินคาคงเหลือสวนใหญเปนยาและเวชภัณฑ โดยบริษัทและบริษัทยอยมีแผน
บริหารสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในท่ีดี มีการตรวจนับสินคา
คงเหลืออยางนอยปละคร้ัง โดยพิจารณาต้ังคาเผ่ือการปรับลดราคาทุน สำหรับสินคาคงเหลือ
ที่มีวันหมดอายุ สินคาคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวนอย หรือสินคาเสื่อมสภาพ เพื่อใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ียลดลงจาก 40.5 วันป 2563 เปน 34.5 วันในป 2564 เน่ืองจาก
การจายชำระหนี้ของบริษัท

วิเคราะหอัตราสวนหน้ีสิน อัตราความสามารถในการชำระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจาก 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 เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกำหนดภายใน
1 ป (Current portion of interest bearing debt) ที่เพิ่มขึ้น 

สวนอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอ EBITDA (Net interest bearing debt
to EBITDA) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 0.3 เทา ในป 2563 เปน 0.5 เทา ในป 2564 จากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 

วิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอทุน บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (Interest bearing debt to equity) ลดลงเล็กนอยจาก 0.3
เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปน 0.2 เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขณะท่ีมีอัตราสวน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net interest bearing debt to equity) 
ไมเปลี่ยนแปลงที่ 0.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทและบริษัทยอยมีความม่ันใจวา บริษัทมีสภาพคลองท่ีเพียงพอ มีความสามารถ
ในการชำระหน้ี และสามารถรับมือตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปไดจากนโยบายการจัด
การและควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม
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4.2 ปจจัยที่อาจมีผลตอฐานะการเง�นหร�อการดำเนินงานในอนาคต
มุมมองผูบริหาร

ในป 2565 บริษัทคาดวาธุรกิจการใหบริการทางการแพทยมีแนวโนมขาขึ้นจากการ
กลับมาใชบริการของผูปวยท่ีไมเก่ียวกับ COVID-19 และ Fly-in Patient เน่ืองจากสัดสวน
ผูฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ในประเทศและท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคาดวาจะสงผลใหการเดิน
ทางกลับมาใกลระดับปกติ 

เราเช่ือม่ันวาอุตสาหกรรมการใหบริการทางการแพทยจะเติบโตในระยะยาวอยางม่ันคง
จากสังคมผูสูงอายุ รายไดประชากรตอหัวท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะในตางจังหวัด การดูแลสุขภาพ
เชิงปองกันเน่ืองจากคนใสใจดูแลสุขภาพมากข้ึนเพ่ืออายุท่ียืนยาวและคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึง
การขยายตัวของ Digital Health และประกันสุขภาพในประเทศไทย

กลยุทธในการดำเนินกิจการ
การมีโรงพยาบาลเครือขายที่ครอบคลุมผูปวยในหลายระดับ มีแพทยและพยาบาลที่

มีความสามารถ ภายใตแบรนดที่หลากหลาย ประกอบกับการยกระดับการบริการผาน
นวัตกรรมตางๆ เปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจใหเติบโต รองรับความตองการการ
ดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีการวางแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่
สำคัญ ดังนี้

• เพิ่มจำนวนผูรับบริการโดยการกำหนดราคาที่เหมาะสม (Value-based pricing) 
บริษัทมุงเนนการเติบโตของรายไดอยางย่ังยืนดวยการกำหนดราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ใหผูรับบริการไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ คุมคาและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสูการ
แนะนำบอกตอทำใหจำนวนผูรับบริการมากขึ้นในอนาคต

• การพัฒนาเพื่อเขาสูการเปน Smart Healthcare
ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยและนวัตกรรมที่ทันสมัย บริษัทได
พัฒนารูปแบบการใหบริการ มุงสูการเปน Smart Healthcare เพ่ือการใหการบริการ
ที่ดี สรางประสบการณที่ประทับใจใหแกผูรับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการทางการแพทย โดยบริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) มาใชชวย
ทำใหการวินิจฉัยโรคถูกตองแมนยำ นอกจากนั้นบริษัทจะเปนบริษัทแหงแรกใน
ประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีทางแพทยมาใชในการดูแลสุขภาพแกคนไขอยางครบ
วงจร โดยคำนึงถึงความตองการของคนไขเปนหลัก ซ่ึงไมเพียงแตการใหบริการปรึกษา
ทางการแพทยแบบออนไลน (Tele-Consultation) เราพัฒนาบริการออนไลนอ่ืนๆ 
เชน รานขายยาแบบออนไลน รานขายสินคาสุขภาพออนไลน แอปพลิเคช่ันท่ีนำเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ แอปพลิเคชั่นที่บันทึกขอมูลสุขภาพคนไข  และผลิตภัณฑที่
เก่ียวกับสุขภาพตางๆ 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
ชวยอำนวยความสะดวกใหแกบริษัทประกันและผูปวย นอกจากน้ีบริษัทมีแผนการ
ขยายบริการผูปวยระบบประกันสังคมในโรงพยาบาลเครือขาย ซึ่งกลยุทธการสราง
สัมพันธกับผูชำระเงินแทนผูใชบริการดังกลาว จะชวยเพ่ิมฐานผูชำระเงินใหหลากหลาย
นำไปสูการใชบริการที่มากขึ้น เพิ่มอัตราการครองเตียงรวมถึงการใชทรัพยากรของ
โรงพยาบาลเครือขายที่ไดลงทุนไปอยางมีประสิทธิภาพ

• กลยุทธทางการแพทยอื่นๆ
Center of Excellence (CoE): บริษัทมุงม่ันพัฒนาศักยภาพของศูนยแหงความ
เปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ตามคุณภาพมาตรฐาน
สากล Joint Commission International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทย
กับสถาบันชั้นนำของโลกในการยกระดับมาตรฐานใหทัดเทียมกับตางประเทศ
Health and Wellness: บริษัทใหความสำคัญกับเวชศาสตรเชิงปองกัน ซ่ึงจะชวย
ดูแลปองกันฟนฟูสุขภาพและวินิฉัยโรคกอนการเจ็บปวยซ่ึงรวมถึงการตรวจสุขภาพ
เชิงลึกที่ออกแบบพิเศษเฉพาะบุคคล
Genomics Center: บริษัทไดลงทุนในบริษัทที่ศึกษาดานพันธุกรรมผานบริษัท
ในเครือ ซึ่งบริษัทเชื่อวาขอมูลทางพันธุกรรมจะชวยเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพ
เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ใหมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น 
Procurement Transformation: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ซึ่งนำไปสูผลตอบแทนที่ดีนั้น บริษัทวางแผนที่จะพัฒนาดานการจัดซื้อยาเวชภัณฑ 
อุปกรณทางการแพทยและการจัดซ้ือท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยบริษัทมีแผน
จัดหาผูจัดจำหนายเพ่ิมเติมเพ่ือเปนทางเลือกรวมถึงการเพ่ิมการใชยาสามัญ (Generic 
drugs) อยางเหมาะสม และรวบรวมการส่ังซ้ือเวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย และ
คาใชจายสนับสนุนอ่ืนๆ ของบริษัทในเครือเพ่ือประโยชนในการตอรองดานการจัดซ้ือ 
สงเสริมใหเกิดการจัดซ้ือจัดจาง อยางย่ังยืน (Sustainable Procurement) เพ่ือให
บริษัทเติบโตอยางยั่งยืน
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4,696.2 

899.8 

8,850.0 

1,843.4 

                        

- 

- 

35.7 

16,325.1 

 

11.3 

- 

17,538.3 

465.8 

353.7 

78,439.8 

- 

17,538.9 

1,344.6 

125.2 

 

1,021.8 

497.2 

117,336.6 

133,661.7 

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

สินทรัพย ลานบาท

256425632562

3.5 

0.7 

6.6 

1.4 

- 

- 

0.0 

12.2 

 

0.0 

- 

13.1 

0.3 

0.3 

58.7 

- 

13.1 

1.0 

0.1 

 

0.8 

0.4 

87.8 

100.0 

รอยละ

19,666.4 

- 

7,191.8 

1,855.2 

     

                   - 

1,272.9 

26.6 

30,012.9 

 

5.3 

603.5 

938.5 

- 

363.2 

81,313.3 

3,314.8 

17,538.9 

1,355.6 

92.9 

 

- 

511.4 

106,037.4 

136,050.3 

ลานบาท

14.5 

- 

5.3 

1.4 

- 

0.9 

0.0 

22.1 

 

0.0 

0.4 

0.7 

- 

0.3 

59.8 

2.4 

12.9 

1.0 

0.1 

 

- 

0.3 

77.9 

100.0 

รอยละ

10,933.7 

- 

9,130.8 

2,004.9 

19.0 

1,707.6 

605.4 

24,401.4 

 

4.6 

668.8 

931.0 

- 

353.7 

79,689.1 

2,862.0 

17,538.9 

1,289.0 

80.9 

 

- 

634.2 

104,052.2 

128,453.6 

ลานบาท

8.5 

-

7.1 

1.6 

0.0 

1.3 

0.5 

19.0 

 

0.0 

0.5 

0.7 

-

0.3 

62.0 

2.2 

13.7 

1.0 

0.1 

 

 -   

0.5 

81.0 

100.0 

รอยละ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป

4.3 ขอมูลสำคัญทางการเง�น
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23.8 

5,990.2 

6,178.4 

 

193.4 

-

16.9 

4,999.8 

66.0 

1,013.8 

               

206.7 

-

574.1 

19,263.1 

 

4,507.5 

-

30.5 

14,591.7 

               

724.0 

4,130.7 

612.0 

2,550.3 

70.3 

27,217.0 

46,480.1 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน ลานบาท

256425632562

0.0 

4.5 

4.6 

 

0.1 

-

0.0 

3.7 

-

0.8 

         

0.2 

-

0.5 

14.4 

 

3.4 

-

0.0 

10.9 

         

0.5 

3.1 

0.5 

1.9 

0.1 

20.4 

34.8 

รอยละ

   

- 

4,450.0 

3,709.8 

 

107.5 

319.8 

- 

- 

82.6 

1,705.1 

               

185.5 

7.2 

652.8 

11,220.3 

 

6,000.0 

3,141.9 

- 

14,593.9 

           

1,287.3 

4,394.9 

561.5 

3,324.4 

63.3 

33,367.2 

44,587.5 

ลานบาท

-

3.3 

2.7 

 

0.1 

0.2 

-

-

0.1 

1.3 

  

0.1 

0.0 

0.4 

8.2 

 

4.4 

2.3 

-

10.7 

                 

0.9 

3.2 

0.5 

2.4 

0.1 

24.5 

32.7 

รอยละ

-

5,034.6 

4,627.2 

 

-

268.9 

-

3,099.9 

76.4 

1,005.8 

               

169.5 

-

1,579.6 

15,861.9 

 

1,000.0 

2,888.2 

-

11,496.1 

           

1,487.0 

4,023.8 

484.9 

3,370.7 

76.0 

24,826.7 

40,688.6 

ลานบาท

-

3.9 

3.6 

 

-

0.2 

-

2.4 

0.1 

0.8 

  

               0.1 

-

1.1 

12.2 

 

0.8 

2.2 

-

8.9 

                 

1.2 

3.1 

0.5 

2.6 

0.2 

19.5 

31.7 

รอยละ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)

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
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1,758.2 

 

1,589.2 

 30,166.1 

305.0 

 

(2,693.6)

 

175.8 

45,708.0 

8,562.9 

83,813.4 

3,368.2 

87,181.6 

133,661.7 

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน ลานบาท

256425632562

         

1.3 

 

1.2 

 22.6 

0.2 

 

(2.0)

 

0.1 

34.2 

6.4 

62.7 

2.5 

65.2 

100.0 

รอยละ

           

1,758.2 

 

1,589.2 

 30,166.1 

305.0 

 

(2,699.6)

 

175.8 

47,099.5 

11,274.2 

87,910.2 

3,552.6 

91,462.8 

136,050.3 

ลานบาท

                 

1.3 

 

1.2 

 22.2 

0.2 

 

(2.0)

 

0.1 

34.6 

8.4 

64.7 

2.6 

67.3 

100.0 

รอยละ

           

1,758.2 

 

1,589.2 

 30,166.1 

305.0 

 

(2,698.4)

 

175.8 

42,772.9 

11,534.7 

83,845.3 

3,919.7 

87,765.0 

128,453.6 

ลานบาท

                

 1.4 

 

1.2 

 23.5 

0.2 

 

(2.1)

 

0.1 

33.3 

9.1 

65.3 

3.1 

68.3 

100.0 

รอยละ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)
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79,630.3 

3,092.4 

 

9.3 

7,619.0 

1,051.2 

8,679.5 

91,402.2 

 

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 

 

15,517.2 

492.0 

16,009.2 

 

0.99 

15,742.8 

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)

ลานบาท

256425632562

87.1 

3.4 

 

0.0 

8.3 

1.2 

9.5 

100.0 

 

59.4 

19.1 

78.5 

21.5 

1.1 

0.1 

 (1.0)

21.8 

 (4.2)

17.5 

 

17.0 

0.5 

17.5 

 

 

 

รอยละ

 

65,166.5 

2,907.6 

 

5.4 

2,429.0 

983.1 

3,417.5 

71,491.6 

 

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 

 

7,214.2 

435.0 

7,649.2 

 

0.45 

15,892.0 

ลานบาท

91.2 

4.1 

 

0.0 

3.4 

1.4 

4.8 

100.0 

 

64.9 

19.8 

84.7 

15.3 

0.4 

0.1 

 (1.2)

14.5 

 (3.8)

10.7 

 

10.1 

0.6 

10.7 

รอยละ

71,541.3 

2,910.0 

 

4.6 

-

1,262.6 

1,267.2 

75,718.5 

 

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 

 

7,936.1 

554.3 

8,490.4 

 

0.50 

15,892.0 

ลานบาท

94.5 

3.8 

 

0.0 

-

1.7 

1.7 

100.0 

 

65.3 

19.8 

85.2 

14.8 

0.0 

0.1 

 (1.0)

14.0 

 (2.8)

11.2 

 

10.5 

0.7 

11.2 

รอยละ

งบกำไรขาดทุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป
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16,009.2 

 

 

 

(61.9)

 

(108.9)

 (500.0)

-

 

(670.8)

 

-

-

1,048.8 

 

(582.2)

466.6 

 (204.2)

15,805.0 

 

15,289.0 

516.0 

15,805.0 

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย -

สุทธิจากภาษีเงินได

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน

เงินตราตางประเทศ

สวนแบงกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม

โอนกลับสวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม

ไปยังกำไรสะสม

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

 - สุทธิจากภาษีเงินได

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 

- สุทธิจากภาษีเงินได

กลับรายการจากการจำหนายเงินลงทุน

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

ลานบาท

256425632562

17.5 

 

 

 

(0.1)

 

(0.1)

 (0.5)

-

 

(0.7)

 

-

-

1.1 

 

(0.6)

         

0.5 

 (0.2)

       17.3 

 

16.7 

0.6 

       17.3 

รอยละ

7,649.2 

 

 

-

 

(4.5)

171.6 

 

(111.7)

55.4 

 

3.1 

 (8.8)

2,619.1 

-

2,613.4 

2,668.8 

10,318.0 

 

9,807.2 

510.8 

10,318.0 

ลานบาท

10.7 

 

 

-

 

(0.0)

0.2 

 

(0.2)

0.1 

 

0.0 

 (0.0)

3.7 

-

3.7 

3.7 

14.4 

 

13.7 

0.7 

14.4 

รอยละ

8,490.4 

 

 

-

174.5 

-

-

174.5 

 

72.3 

-

20.8 

474.9 

568.0 

742.5 

9,232.8 

 

8,655.0 

577.8 

9,232.8 

ลานบาท

11.2 

 

 

-

0.2 

-

-

0.2 

 

0.1 

-

0.0 

0.6 

0.8 

1.0 

12.2 

 

11.4 

0.8 

12.2 

รอยละ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป
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19,882.6 

 

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 

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

ลานบาท

256425632562

10,400.6 

 

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 

ลานบาท

10,593.7 

 

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 

ลานบาท

งบกระแสเงินสด  สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป
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 (1,493.0)

 (95.1)

 (18.8)

 (48.7)

 

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 

สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่น

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับจากรายไดทางการเงิน

จายตนทุนทางการเงิน

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี

จายภาษีเงินได

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

ลานบาท

256425632562

1,453.1 

 (21.4)

10.2 

41.8 

 

 (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 

ลานบาท

 (2,110.9)

 (168.6)

 (578.9)

45.7 

 

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 

ลานบาท

งบกระแสเงินสด  สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ปี (ตอ)
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 (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 

 (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 

ลานบาท

256425632562

-

 (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 

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 

ลานบาท

-

 (433.3)

0.7 

21.6 

21.4 

-

-

 (60.0)

20.0 

-

-

37.4 

 (3,975.4)

-

 (395.5)

 (4,763.1)

 (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 

ลานบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา

เงินสดจายชำระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน

เงินสดจายชำระไถถอนหุนกู

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินสดรับจากการเรียกชำระคาหุนจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

5.1 ขอมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตั้งบริษัท 

เลขทะเบียนบริษัท 

เว็บไซต 

ทุนจดทะเบียน 

ขอมูลอางอิงอื่น 
นายทะเบียนหลักทรัพย 

นายทะเบียนหุนกู
และตัวแทนชำระเงิน 

ผูสอบบัญชี

ธุรกิจการแพทย 

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

บมจ. 0107537000025 

www.bangkokhospital.com 

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

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

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

บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90
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บริษัทไดจำกัดการถือหุนของบริษัทโดยคนตางชาติไวในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 25 ของหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทหรือเขาเกี่ยวของในคดีความ
หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบในดานลบ
ตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่เปนจำนวนสูงกวา 
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.2 ขอมูลสำคัญอื่น

บริษัทไมมีหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศอื่น

5.4 ตลาดรอง

5.3 ขอพิพาท
ทางกฎหมาย
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ศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิก บีดีเอ็มเอส หรือที่รูจักกันในนามของ 

บีดีเอ็มเอส ซิมูเลชั่น เซนเตอร (BDMS SIMULATION CENTER) เปน

แหงแรกในประเทศไทยที่ผานการรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full 

Accreditation) ท้ังหมวดมาตรฐานหลัก (Core standard) และมาตรฐาน

การจัดการศึกษา (Teaching/Education standard) จาก Society for 

Simulation in Healthcare (SSH) ซ่ึงเปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐาน

ท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก ถือเปนการรับรองคุณภาพ

การฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยเทคนิคจำลองสถานการณเสมือนจริง

ทางการแพทยที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเปนการรับรอง

มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนแพทยช้ันนำตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย

ฮารวารด มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส มหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยดุก

BDMS 
SIMULATION 
CENTER 
ผานการรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ 
จาก SSH
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การกำกับดูแลกิจการ

56-1
ONE REPORT สวนที่
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นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการ6
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยเช่ือวาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ
ระหวางผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมาย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว 
พรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียรายอ่ืน ซ่ึงจะมีสวนชวยใหการดำเนิน
ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง 

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัททุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยได
แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวของ
กับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไขเพิ่มเติมนโยบายดาน
การกำกับดูแลกิจการท่ีมีอยูใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ระดับสากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทบทวนอนุมัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับดูแลกิจการ
ดวยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและ
ระบบตรวจสอบใหเพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนิน
การตรวจสอบภายในเพื่อใหมั ่นใจวาองคกรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ 
คณะกรรมการไดดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพ่ือให
ธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได

ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อกำกับดูแลใหองคกรดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคหลักขององคกร ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ 
อันสงเสริมใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว เปนประโยชนตอสังคม มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสีย และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง  
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 
นอกจากคณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับ

ผิดชอบตามที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแลว ยังมีบทบาทหนาที่สำคัญใน
ดานตางๆ ตามที่ไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังตอไปนี้

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกร
คณะกรรมการตองยึดม่ันและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแล

ใหองคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลัก 
กลยุทธ และนโยบายการดำเนินงานขององคกร รวมถึงการประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตยตอองคกร รวมทั้งกำกับดูแลใหการดำเนินงานเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ภายใตจริยธรรมทางธุรกิจและหลัก
ธรรมาภิบาล และสามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัท ไดอยางเพียงพอ ซึ่งบริษัท ไดกำหนด
นโยบายใหกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยควรมีเวลาเขาประชุมในแตละคณะไมต่ำ
กวา รอยละ 75 และใหองคประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทควรมีจำนวนไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังคณะ นอกจากน้ี หากกรรมการผูอำนวยการใหญหรือ
ผูดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดขององคกร (ตามแตจะเรียกชื่อตำแหนงตอไปในอนาคต) 
เขาไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกเครือหรือนอกเหนือจากท่ีบริษัทไดมอบหมาย
ไว ใหรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ 

สงเสริมการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
ในการสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหแกกิจการ นอกจากคณะกรรมการจะดูแลใหกิจการมี

วัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives) ท่ีชัดเจน เหมาะสม สามารถใชเปนแนวคิด
หลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสารใหทุกคนในองคกรขับเคล่ือน
ไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแลว คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการ
จัดทำกลยุทธและแผนงานประจำปสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 
โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมและศักยภาพของกิจการ รวมถึงปจจัยและความเสี่ยงตางๆ 
ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของดวย 

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการมีการกำหนดองคประกอบ คุณสมบัติและโครงสรางคณะกรรมการ 

รวมถึงสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระไวอยางเหมาะสมไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ และใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงานอยางเพียงพอ 

• คณะกรรมการมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือชวยพิจารณาและกล่ันกรองงาน
ในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท
ตองกำกับดูแลใหกรรมการและกรรมการชุดยอยทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต อำนาจ
หนาที่ ที่ไดกำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย
คณะตางๆ ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง โดยกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ จะมีการ



ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เหมาะสมกับเหตุการณ เพ่ือใหการทำงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับ
ดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการสรรหากรรมการและการกำหนดคาตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดยอยมีหลักเกณฑและกระบวนการที่โปรงใส ชัดเจน โดย
ใหคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ กอนนำเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัทจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใสไมดางพรอย 
มีความรูความชำนาญเฉพาะดานท่ีจำเปนตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) มีคุณธรรม
และความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยาง
มืออาชีพและมีเหตุผล มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาแสดงความ
คิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการและขอกำหนด
ของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• คณะกรรมการควรสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการและกรรมการชุดยอยทุกคน
ไดรับการอบรมและพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีของตน และธุรกิจของบริษัท 
และบริษัทยอย ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาที่อยาง
ตอเน่ือง รวมท้ังจัดใหมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจำเปนและเหมาะสม
ตอการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการและกรรมการชุดยอย 

• คณะกรรมการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองในฐานะกรรมการ
และกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเปนประจำทุกป

• กรรมการที่ไมเปนผูบริหารควรมีการประชุมระหวางกันโดยไมมีฝายจัดการเขารวม 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือสรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
จากมุมมองที่เปนอิสระของกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร 

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร 
คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเพ่ือใหม่ันใจวา บริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ

ในการสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงสุดขององคกรและผูบริหารระดับสูงในระดับ
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูบริหารระดับตางๆ มีความรู ความสามารถ ในการ
ขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมายท่ีวางไว ตลอดจนมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานทดแทนกันได 
รวมทั้งดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลงานที่เหมาะสม 
โดยดำเนินการผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรณีที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงสุดขององคกร) หรือเปนการใหนโยบายผานฝายจัดการ (กรณีเปนผูบริหารระดับ
สูงในระดับรองลงมา) 

ท้ังน้ี บุคลากรของบริษัท  ถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในฐานะทุนมนุษย (Human 
Capital) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายได จึงควรดูแล
ใหบริษัท มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไวหลายระดับตามความเหมาะสมและ
เพียงพอ รวมท้ังมีการกำหนดแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดใหหลักเกณฑ
การประเมินผลงานในแตละปไวอยางชัดเจน 
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สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการควรใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคา

แกธุรกิจ และสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดำเนินงาน รวมท้ังกำกับดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดใหมีบุคลากร
หรือหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบระบบดังกลาว (Independent 
Internal Auditor)  รวมถึงจัดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) การจัดการ และควบคุมความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร เพ่ือใหบริษัท มีระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติที่เปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ โดยใหมีการรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการ
บริษัททราบโดยผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
ใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โดยใหคณะกรรมการชุดยอยท่ีเก่ียวของทำหนาท่ีกล่ันกรองและนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการตองใหความสำคัญตอกลไกในการกำกับดูแลรายการท่ีอาจ
มีความขัดแยงของผลประโยชน หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งในการพิจารณารายการ
ดังกลาว จะตองเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ 
โดยกำหนดใหการพิจารณาเขาทำรายการเหลานี้เสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคล
ภายนอก (arm’s length basis) ซึ่งผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมสามารถเกี่ยวของ
ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว รวมท้ังมีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสำหรับผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหการทำธุรกรรม
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม โปรงใส สอดคลอง
กับขอกำหนดและกฎเกณฑของกฎหมายและหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
กำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระที่กรรมการมีสวนไดเสีย กรรมการทานนั้นจะตองแจงการ
มีสวนไดเสียของตนกอนการพิจารณาวาระน้ันๆ และบันทึกการมีสวนไดเสียดังกลาวไวใน
รายงานการประชุม รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือมีสวนรวมในการพิจารณา
ในวาระนั้น 

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
นอกจากความรับผิดชอบในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน 

ความสามารถในการชำระหนี้ และฐานะทางการเงินขององคกรแลว คณะกรรมการยังมี
หนาท่ีกำกับดูแลใหบริษัท มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความ
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นาเช่ือถือตามมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลการเปดเผยขอมูลสารสนเทศสำคัญ
ตางๆ ท่ีถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ และแนวปฏิบัติของหนวยงานกำกับ
ดูแลท่ีเก่ียวของ รวมถึงสงเสริมใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเปดเผยขอมูล เพ่ือ
ใหผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชน ไดรับทราบขาวสารและขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเปนธรรม 

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
คณะกรรมการใหความสำคัญกับผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในฐานะที่เปนเจา

ของกิจการ โดยจะปกปองคุมครองสิทธิของผูถือหุน และดำเนินการใหม่ันใจวามีการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเปนธรรม โดยผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษัท 
ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามขอกำหนด
ของหนวยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนอยาง
สม่ำเสมอตามความเหมาะสม

(นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม โปรดอาน เอกสารแนบ 5) 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม จึงไดมีการแนะนำ

แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสรางบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ท่ีเก่ียวของทางธุรกิจ เพ่ือใหมีความเขาใจท้ังวิธีทำงานและโครงสรางการถือหุนระหวางกัน 
นอกจากนี้ ยังใหขอมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 
เชน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท โครงสรางการทำงานภายในบริษัท ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคบริษัท จรรยา
บรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการตางๆ 
ที่กำหนดใชภายในกลุมบริษัท 

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหน่ึง 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจใน
สายอาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผูเขามาดำรงตำแหนง
แทนอยางเหมาะสม รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจน
ประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรูความเขาใจในธุรกิจดานการ
รักษาพยาบาล ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซ่ึงตองอาศัย
ผูที่มีความชำนาญเฉพาะดานอยางแทจริงที่จะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยาง
ถองแท ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการดำรงตำแหนงของกรรมการ
อยางเปนทางการ
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การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ

บริษัทมีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน 5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบริษัท
ดวย) เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารลวงหนา

ตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน สำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และ
กำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือใหกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนา
และสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการ
กำหนดวาระการประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเน่ืองเพ่ือติดตามงานท่ีไดมอบหมาย
ไว  ซึ่งเลขานุการการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนา
อยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขา
รวมประชุม 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท
มิไดกำหนดตารางเวลาการประชุมลวงหนา ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย
ท้ัง 4 คณะเปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเร่ืองท่ีจะตองเขาประชุม
ตามหนาที่ที่ไดกำหนดไว โดยบริษัทกำหนดใหคณะกรรมการชุดยอย รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 

การกำหนดองคประชุมขั้นต่ำและการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษัทไดกำหนดนโยบายองคประชุมข้ันต่ำของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอย ใหมีจำนวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกำหนดการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในแตละคณะในสัดสวนไมต่ำกวารอยละ 
75 ของการประชุมทั้งป 

การประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการ
เพ่ือเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซ่ึงไดกำหนดใหมีการประชุม

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือ
สรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากมุมมองท่ีเปนอิสระ
ของกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร ในเดือนธันวาคม 2564 กรรมการที่ไมเปนผู
บริหารไดมีการประชุมระหวางกัน 1 ครั้งโดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือพรอมทั้ง
สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจในปที่ผานมา และได
รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งถัดไป
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การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 

โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 
1 ครั้ง เพื่อนำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ไดครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย 

2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนคร้ังท่ีประชุม 
3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดยอย 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือพิจารณา
ทบทวน

2. เลขานุการบริษัทสงแบบประเมินท่ีผานการพิจารณาตามขอ 1. ใหกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดยอยทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

3. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานตอประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหนำรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ 

นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ 
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู

พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจน
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทช้ันนำในตลาด
หลักทรัพยฯ และกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนตองสอดคลองกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ โครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย จะประกอบดวย 

1. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริษัทในแตละปที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ

2. คาเบ้ียประชุม ซ่ึงกรรมการและกรรมการชุดยอยจะไดรับคาเบ้ียประชุมในอัตราท่ี
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามจำนวนครั้งที่เขาประชุมจริง 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน

บริษัทมุงหวังที่จะดำเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุน
ดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอยางย่ังยืนภายใตธรรมา-
ภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดย   
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คำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนิน
การเพื่อใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว การ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแรง 
เพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน 

1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน 
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใช

ขอมูลภายในและผลประโยชนที่ขัดแยง ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจ
ใดๆ จะตองทำดวยความซ่ือสัตย และเปนธรรมท้ังตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย 
เพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจาก
อคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน บริษัทมีหนาท่ีปกปองผลประโยชน
และสิทธิของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของ
และเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผย
แพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมี
ความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน โดยบริษัทมุงมั่นในการสรางความ
เทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน
รายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ 
นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการ
ปฏิบัติอยางยุติธรรม 

ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซ่ึงมีรายละเอียด
ขอมูลของแตละวาระ พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพ่ือใหผูถือหุนมีขอมูล
เพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ทุกรายไดรับขอมูล
ที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัท
ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระรวมถึง
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ อาทิ เอกสารหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่
ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน และจัดสงเอกสาร
ดังกลาวขางตนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระทั่วไปซึ่งสูงกวาตาม
ที่กฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยว
โยงกันหรือเปนมติพิเศษ

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาเปนตัวแทนรับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมไดแนบรายละเอียด
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
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และแบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผูถือหุนสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 
นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดเสนอทางเลือกใหผูถือหุน
มอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 1 ทาน ซ่ึงมิไดเปนผูมีสวนไดเสียตอวาระ
ในการประชุม โดยบริษัทไดจัดสงขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปน
ตัวแทนใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทลวงหนากอน
การประชุมผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวง
หนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เปนเวลา 45 วันโดยผู
ถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อไดใน
เว็บไซตของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความ
เหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกลาว
เปนวาระการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการ
เห็นวาเรื่องดังกลาวไมมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกลาวตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ พรอมทั้งเหตุผลที่ไมนำเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอวาระสำหรับการประชุมผูถือหุนลวงหนารวมถึงเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการบริษัท 
ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใตเวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออกเสียงตาม
จำนวนหุนท่ีตนถือ โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงและไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษ
เหนือผูถือหุนรายอ่ืน ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือ
เสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น) 

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระน้ัน บริษัทจะรวบรวมผลและแจง
ใหท่ีประชุมทราบภายหลังเสร็จส้ินการลงคะแนนในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใช
เวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอใหที่ประชุมดำเนินการ
พิจารณาในวาระอื่นๆ ไปกอน เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่
ไดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบใน
ทันที ทั้งนี้ ในการบันทึกมติที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวน
เสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรใน
รายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุม เพ่ือ
ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการ
ประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น 
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2. การประชุมผูถือหุน 
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปด

โอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มท่ีและในรูปแบบท่ีไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาท่ี
จะใชสิทธิดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจาก
วันสิ้นสุดปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับต้ังแตการเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจาก
จัดการประชุม

ทั้งนี้ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ
จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ตามท่ีขอบังคับบริษัทกำหนดไว แตจะตองระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย โดยคณะ-
กรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน ราย
ละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้ 

• กอนการประชุม 
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุน

ทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรับวาระท่ัวไปซ่ึงสูงกวาตามท่ีกฎหมาย
กำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
หรือเปนมติพิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย 
1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมท้ังหมดท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท 
www.bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือเปนการขยาย
ชองทางการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพื่อเปนการสงเสริม
สิทธิการรับรูขาวสารแกผูถือหุนยิ่งขึ้น รวมทั้งไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน 

ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลา 
และสถานท่ีจัดการประชุม วาระการประชุมพรอมท้ังวัตถุประสงค เหตุผล และความ
คิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ และเอกสารประกอบตางๆ (ถามี) เพื่อให
ผูถือหุนมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท แบบ
ฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ตองใชในการเขารวมประชุม รวมทั้ง
บริษัทยังไดสงรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการประชุมและการแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ 
ตลอดจนไดเสนอแนะใหผูถือหุนแตงต้ังกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย 
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม ซึ่งจะชวยใหผูถือหุน
สามารถใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ   

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุม
ผูถือหุน โดยใชระบบบารโคด และมีการทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุด
สำหรับการลงคะแนนเสียง แตละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได  
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โดยเฉพาะวาระการแตงต้ังกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ 
เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไดรับ
บัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม
• ระหวางการประชุม 

บริษัทไดกำหนดให ผูท่ีทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนน
เสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริ่มขึ้นอยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการ
ผูอำนวยการใหญทำหนาที่ตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงเม่ือจบแตละวาระการประชุม พรอมท้ังบันทึกผลคะแนนท่ีไดในแตละ
วาระอยางชัดเจน 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพ่ือใหเกิดความชัดเจน บริษัทมีการใช
สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในระหวาง
การประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเมื่อผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระแลว ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ไดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนไดลง
คะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน 

เพื่อเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดกำหนดเปน
นโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี 
และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ อาทิ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูบริหารที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวม
ประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง หากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายใด ไมสามารถเขารวม
ประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีที่เปน
กรรมการ) หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีท่ีเปนผูบริหารระดับสูง) เพ่ือทราบ
ทุกครั้ง

ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการต้ังคำถาม
และใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำป
โดยไมทำใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเสื่อมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ จะเปนผูใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม 
และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุนอยางไมเปนทางการหลังจบการ
ประชุมนั้นๆ 
• หลังการประชุม 

บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติท่ี
ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบงเปนจำนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ 
และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และ
มีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไวอยางละเอียดดวยโดย
ไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะ
เวลาที่กำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุน
ดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท www.bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ 
“นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปไดรับทราบรายงานการประชุม
อยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได  
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นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน

บุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหน้ี คูคา 
ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวาการ
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรใน
ระยะยาว ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปกปองสิทธิของบุคคลเหลาน้ีดวยการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้ 

แนวปฏิบัติดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดประกาศใชนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการดานตางๆ เพื่อ

เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในดานตางๆ โดยมุงหวังใหการเปดเผย
ขอมูลท้ังทางการเงินและขาวสารท่ัวไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห
หลักทรัพย รวมถึงสาธารณชนท่ัวไปมีความถูกตอง ครบถวน ท่ัวถึง เทาเทียม และทันการณ 
รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎ
ระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว
รวมท้ังไดมีการเปดเผยนโยบายดังกลาวใหบุคลากรภายในองคกรไดรับทราบ 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

นโยบายดานธุรกรรมท่ีอาจทำใหเกิดผลประโยชนท่ีขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท 
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมที่อาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือ

ธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของ จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนไปตาม
กฎและระเบียบท่ีเก่ียวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากน้ีธุรกรรม
ดังกลาวจะตองทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับ
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บริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีกับบริษัทและผูถือหุน
ท้ังหมด ขอกำหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเง่ือนไข
ตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชสถานภาพของ
ตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจาก
การทำธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากน้ี กรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานใดท่ีมีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมี
สวนไดเสียท่ีเปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลที่เปนสาระสำคัญ 
ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสวนไดเสียของผูถือหุนหรือการตัดสินใจลงทุน
ซ่ึงอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลน้ีจะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม 
เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีที่โปรงใส ผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุ
ประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจ
ท่ียุติธรรมและไดรับขอมูลอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผย
สารสนเทศ นโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน และนโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย 
ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทาง
การเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป 
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพ่ือใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางย่ิงถึงพันธกิจ 
และหนาท่ีความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีตองมีความถูกตองครบถวน
กอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน 

นโยบายตอพนักงาน 
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัทไดดูแลพนักงานที่มี

ความสามารถและประสบการณอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธของบริษัท พรอมทั้งให
โอกาสในการทำงานท่ีเทาเทียม และมีมาตรการท่ีจะใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
บริษัทไดจัดการฝกอบรมความรูที่จำเปน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงาน
อยางตอเนื่องผานการฝกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริม
วัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม
และยุติธรรม โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอ
แนะนำกับผูบริหารโดยตรงผานเว็บไซตภายในขององคกร 

บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซ่ึงรวมท้ังผลประโยชนตางๆ 
เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการ
ทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการแกพนักงานเพื่อใหมั่นใจวาการจายคา
ตอบแทนของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากนี้ 
บริษัทไดมีการจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล และพนักงาน เพ่ือใหบุคลากรเหลาน้ีไดเพ่ิม
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องคความรู เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงน้ีเปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยต้ังแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซ่ึงพนักงาน
ที่มีคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษัทไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรต้ังแตกระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะ

กำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา ประสบการณ ความเช่ียวชาญ และขอกำหนดอ่ืนๆ ของ
แตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพื่อที่จะไดเลือกสรรอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งนี้ 
บริษัท จะพิจารณาพนักงานภายในเปนอันดับแรก เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนา
ในการทำงาน หากไมมีผูใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากน้ี 
พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศเพ่ือชวยใหพนักงานไดทราบถึงกระบวน
การและข้ันตอนการทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผนและ
ปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค อีกทั้งบริษัทยังใหความสำคัญในการใหโอกาสเติบโต
ในหนาที่การงานแกพนักงานตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ เพื่อรักษาคนเกงและ
คนดีใหอยูกับองคกรตลอดไป 

ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนด

เกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจาก
ความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill) ความรู 
(Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัท
ไดมีการส่ือสารเกณฑตางๆ ในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางท่ัวถึง ท้ังน้ี ใน
การพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของ
บริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญใน
การพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน ซ่ึงการจัดใหมีระบบการประเมินผลงานของ
พนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานตามผลการประเมินน้ี จะสงผล
ใหพนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดระดับองคกร (Corporate KPI) จะถูกจัดทำข้ึนโดยใชหลักการของ Balanced 
Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมในแตละมิติ ทั้งดานการเงิน ลูกคา 
กระบวนการทำงานภายใน การบริหารความเส่ียง และการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน 
และนำมาพิจารณารวมกับ Core Competency และคำนิยมหลัก (BDMS Core Values) 
ขององคกร ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมานี้สามารถปรับเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสมไดตาม
กลยุทธในแตละชวงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนินการจากทุกภาคสวนในองคกร 
และสรุปโดยฝายบริหาร หลังจากน้ัน ตัวช้ีวัดท่ีไดถูกถายทอดลงไปตามลำดับ จากประธาน
คณะผูบริหารและ/หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ ไปสูระดับผูบริหาร ระดับผูจัดการฝาย 
ระดับผูจัดการแผนก และพนักงานทุกคนตามลำดับ พนักงานแตละคนจะมีตัวช้ีวัดของตนเอง 
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ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนก ฝาย และองคกร  โดยผลการประเมินที่ไดจะตองนำไป
พิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตามเกณฑท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี หัวหนางานหรือ
ผูบังคับบัญชาจะใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาผลงาน รวม
ทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหกำลังใจ สำหรับการทุมเททำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจาย
คาตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่องในการวัดและประเมิน
ความรูความสามารถและการบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการตาม
เปาหมายการทำงาน ซ่ึงสอดคลองกับหนวยงานและองคกร (Corporate and functional 
KPI) ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานนี้เปนเครื่องมือหนึ่งในการวัดการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในปจจุบัน และประเมินความพรอมของบุคลากรในดานของความรูความสามารถ
ท่ีจะไดรับการเล่ือนตำแหนง ซ่ึงจะสามารถระบุระดับของความรูความสามารถและทักษะ
ท่ียังขาดของระดับงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ท่ีเหมาะสมท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบัติงานมีการดำเนินงานในชวงปลายป  

ผูบังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความกาวหนาในสายอาชีพราย
บุคคล (Individual Career Plan) และวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) ประจำป ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาจะคำนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ
บุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ  เชน การฝกอบรม การสอนแนะนำงาน 
การมอบหมายใหปฏิบัติงาน เปนตน 

ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนใน

องคกร ตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหนงจากความสามารถ 
โดยไมมีอคติหรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทาง
การปฏิบัติงาน 

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานแตละคน 

บริษัท ไดกำหนดใหมีการสำรวจขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ 
ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการบริหารจัดการ
องคกรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริษัทยังไดกำหนดระเบียบ
ปฏิบัติวาดวยการย่ืนคำรองทุกขเพ่ือใหพนักงานไดใชในการย่ืนเร่ืองราวรองทุกข เพ่ือเปน
แนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน
บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหพนักงาน

ทำงานอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงไดจัดโครงการสำรวจการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึนของพนักงาน และจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำ
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ทุกป รวมถึงการใหวัคซีนตามเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดเอาใจใสดูแลรักษาสถานที่
ทำงานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามัยที่สมบูรณ
ของพนักงาน โดยไดกำหนดและประกาศใชนโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย เพ่ือใหถือปฏิบัติในองคกรอยางเครงครัด พรอมท้ังดำเนินการสงเสริมอบรมและ
ใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของผานสื่อตางๆ ภายในองคกรอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้ 

• ซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
• โปรแกรมการอบรมสำหรับพนักงานใหม การอบรมการใชอุปกรณเครื่องมือในการ

ทำงานและขั้นตอนการทำงาน เพื่อเปนการเรียนรูและปองกันความผิดพลาดใน
การทำงาน 

• การวิเคราะหอุบัติเหตุและการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
• การอบรมข้ันตอนการปฐมพยาบาลและกูชีพ (first-aid and rescue procedures)  
• จัดหองฟตเนสและโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใหแกพนักงาน 
• โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต (Mental health promotion programs) สำหรับ

พนักงานและครอบครัว 

นอกจากน้ี ในชวงการระบาดของ COVID-19 บริษัทไดดูแลจัดฉีดวัคซีนใหกับบุคลากร
ดานหนาและฝายสนับสนุนทุกคนในบริษัท รวมถึงครอบครัวและบุคคลใกลชิดของพนักงาน 
ตลอดจนพนักงานสัญญาจาง พนักงานของบริษัทคูสัญญา พนักงานรานคา และชุมชน
โดยรอบ รวมถึงใหการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมสถานที่กักตัว กรณีที่พบ
พนักงานหรือครอบครัวของพนักงานติดเชื้อ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหพนักงานสามารถ
ปรับแผนการทำงานของตนเอง โดยสามารถเลือกและกำหนดเวลาทำงานไดเองในชวง
การระบาดอยางหนักของ COVID-19 ท้ังน้ี เน่ืองจากแทนท่ีจะทำงานท่ีบาน บุคลากรของ
บริษัทเลือกท่ีจะมาทำงานท่ีบริษัท และทำงานเปนจิตอาสารวมกับแพทยและพยาบาลใน
โครงการฉีดวัคซีนใหกับประชาชน ซ่ึงบริษัทไดใหความสนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานรัฐ 

สรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันที่ดี
บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมีความตอเน่ืองต้ังแตตนทางไปยัง

ปลายทาง และกอใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการ
ทำงาน จึงไดใหทุกฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูมือระบบการทำงานรวมกัน (Operational 
Manual) เพื่อเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรและไดมีการเผยแพรระบบการทำงานรวมกันนี้ผานระบบอินทราเน็ต โดย
บริษัทไดจัดใหมีการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม หากจำนวนพนักงานในหนวยงาน
ใดไมเพียงพอตอปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน บริษัทก็จะจัดจางพนักงานท่ีเหมาะสมกับตำแหนงงาน
เพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจำนวนพนักงาน 

สรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกันระหวาง

ผูบริหารและพนักงานซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน ดังน้ัน จึงจัดใหมีกิจกรรม
ระหวางพนักงานและผูบริหาร ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีสามารถพัฒนาความสัมพันธท่ีดี และเปน



การสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทำงาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทำบุญรวมกัน 
งานกีฬาสี นอกจากนี้ ผูบริหารไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเปน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงจะนำพาองคกรไปสูเปาหมาย
การทำงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพ่ือประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ 

เมื่อพนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูนั้น
กระทำผิด ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหน่ึง
ตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
(Corporate Governance) ท่ีบริษัทกำหนดไวเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ 
ทั้งนี้ บริษัท เชื่อมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และคนเกงนั้น จะชวยใหองคกร
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะผูนำและพนักงานในองคกร โดยเนนไปที่

การเพ่ิมทักษะใหม (Upskill) และพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทัน
กับการเปล่ียนแปลง โดยปน้ียังคงจัดการอบรมและพัฒนาในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual class) โดยนำเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูผานระบบออนไลน (Online) และระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ซ่ึงพนักงาน
สามารถเขาอบรมและเรียนรูผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรศัพทมือถือ ทั้งนี้ บริษัท
อยูระหวางการนำระบบการฝกอบรมเขาสูระบบบริหารขอมูลทรัพยากรบุคคล Human 
Capital Managemenrt (HCM Cloud) ซึ่งจะทำใหบริษัทมีศูนยขอมูลการเรียนรูกลาง
แบบ Integrated System ที่พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือสามารถเขาถึงและ
เรียนรูไดอยางสะดวกผานอุปกรณสื่อสารของตนเองไดทุกสถานที่และทุกเวลา 

1. การพัฒนาผูนำภายในบริษัท 
ผูบริหารและผูนำขององคกรในภาคธุรกิจท่ีมากดวยความรูและประสบการณถือเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคาท่ีจะสามารถถายทอดองคความรูท่ีเปนประโยชนใหกับคน
อ่ืนๆ บริษัทจึงไดจัดโครงการ Executive Sharing Talk ผานระบบ Live Streaming 
โดยเนนการเรียนรูจากกรณีศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณจากผูบริหารระดับ
สูงท้ังจากองคกรภาครัฐและเอกชน อาทิ การรับมือภาวะวิกฤตในโซเชียลมีเดีย การ 
launch Digital Platform ดวย Agile Power of Innovation and Sustainability 
และจากภาคธุรกิจและการเงินในหัวขอนานาสาระเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย 

2. การเพิ่มทักษะใหม
การมีระยะหางทางสังคมเปนสิ่งสำคัญและจำเปนในยุคนี้ เทคโนโลยีจึงเขามามี
บทบาทสำคัญในการทำงาน การเพิ่มทักษะใหมๆ ใหกับบุคลากรจึงเนนความรูใน
ดานเทคโนโลยี ตลอดจนความรูท่ีจำเปนเพ่ือใหทำงานไดถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ
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
เปนศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยการจำลองสถานการณทางการแพทยเสมือน
จริง โดยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนผานระบบ BDMS Tele-Simulation 
Network System 

โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษัท มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนา

ทักษะในการทำงานของพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพ่ิมพูน และตอเน่ือง โดยไดจัดใหมีการ
ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร นอกจากจะ
ไดจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานตางๆ แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรูเชิงประสบการณระหวางพนักงานฝายตางๆ ไมวาจะโดยการประชุมรวมกัน หรือ
การแลกเปล่ียนความรูผานส่ือระบบ Intranet สำหรับการฝกอบรมภายนอกองคกร บริษัท
จะใหพนักงานกรอกแบบสอบถามความตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความ
เหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรูในแตละหลักสูตรเพื่อใหเกิดประโยชน
รวมกันทั้งบริษัทและพนักงาน 

ในปที่ผานมา บริษัทไดจัดโครงการฝกอบรมและกิจกรรมใหความรูแกพนักงานใน
หลากหลายหัวขอ ดังตอไปนี้

1. หลักสูตร Deep Empathy และ Empathic Communication 
มีการจัดอบรมหลักสูตรตอเนื่องตลอดป อาทิ การเขาใจและทำงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ การแสดงออกซ่ึงความเห็นอกเห็นใจ การฟงและส่ือสารอยางเขาอก
เขาใจ การสรางพลังและความสุขในการทำงาน และการสรางสมดุลท่ีลงตัว เพ่ือให
พนักงานไดรูจักตนเอง ลดความเครียด เขาใจผูอื่นและสามารถทำงานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. การสรางความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 
นอกจากส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับนโยบายส่ิงแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” 
ในรูปแบบ Infographic motion VDO เพื่อใหพนักงานไดเรียนรูผานสื่อที่กระชับ
และเขาใจงายแลวน้ัน บริษัทยังใหความสำคัญกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
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 ซ่ึงเปนโครงการลดปริมาณคารบอนฟุตพร้ินท เนนการ
ลดการใชพลาสติกและกระดาษและวัตถุดิบที่ไมจำเปนในกิจกรรมตางๆ ของทุก
โรงพยาบาลและบริษัทในเครือโดยมีการจัดอบรมใหความรูพนักงานในโครงการ 
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อบรมออนไลนลด-โลก-รอน กับ Care the Bear และแนะนำวิธีการสมัครเขาเปน
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 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณจากโครงการท่ีมีคุณคา 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 

โดยบริษัทไดนำโครงการชนะเลิศท้ัง 3 โครงการรวมท้ังโครงการท่ีเขารวมประกวด
อื่นๆ ไปศึกษาพัฒนาตอเพื่อใหเกิดเปนโครงการและกิจกรรมที่เปนรูปธรรมกับ
ชุมชน โดยเนนไปที่ประโยชนตอชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงโรงพยาบาลและบริษัท
ในเครือ เพื่อใหเกิดรูปแบบการทำงานที่เปนเนื้อเดียวกับชุมชนอยางยั่งยืนตาม
นโยบายสิ่งแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” ของบริษัท 

4. การสรางความตระหนักรูที่เกี่ยวของกับพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ Infographic Motion VDO จำนวน 
4 ตอนเพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงาน และจัดใหมีการสอบวัดความตระหนัก
รูในเรื่องดังกลาวโดยถือผลลัพธที่ไดเปนตัวชี้วัดของผูบริหารบริษัท 

5. การใหความรูดานการลงทุนและสรางวินัยในการออมแกพนักงาน
บริษัทไดจัดอบรมใหความรูพนักงานในโครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการหน้ีและ
เงินกูนอกระบบ โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลังมาใหความรู โครงการใหความรูสอบถามประเด็นหนี้สินและการจัดการ
ทรัพยสินตางๆ โครงการใหความรูเร่ืองระบบการเงินไทย อีกท้ังยังมีโครงการใหความ
รูความเขาใจใหพนักงานมีความระมัดระวังรูปแบบการลงทุนใหมๆ ในยุคปจจุบัน 
เชน การลงทุนในสินทรัพยดิจิตอลตางๆ Bitcoin และสกุลเงิน Crypto Currency
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นโยบายตอฝายบริหาร 
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการ

ดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดมีการจัดทำโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยาง
เหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care 
นอกจากน้ี ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย 

นโยบายตอคูคา 
บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน เจาหน้ี คูคา และอ่ืนๆ ตามขอกำหนดและเง่ือนไขการ

คา หรือขอตกลงที่ไดทำเปนสัญญาอยางยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซ้ือ จัดจาง 
และการดำเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเลี่ยง
การซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
หรือมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่
อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

นโยบายตอคูแขง
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันตาม

กรอบการคาท่ีสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมท้ังขอกำหนด
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 
ไมกระทำการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือทำลายช่ือเสียงของผูประกอบ
การในธุรกิจเดียวกันในทางกลาวรายโดยปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

รวม 338,658 ชั่วโมง

คิดเปน 37 ชั่วโมง/คน 

รวม 98,551 ชั่วโมง

คิดเปน 33 ชั่วโมง/คน

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของพยาบาล

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของบุคลากร

ทางการแพทย

รายละเอียด 2564

รวม 365,343 ชั่วโมง

คิดเปน 43 ชั่วโมง/คน

รวม 111,473 ชั่วโมง

คิดเปน 41 ชั่วโมง/คน

2563

รวม 629,133 ชั่วโมง

คิดเปน 61 ชั่วโมง/คน

รวม 155,492 ชั่วโมง

คิดเปน 49 ชั่วโมง/คน

2562

ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2562 – 2564

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

ดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับบริการพอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพสูง 
และมีความมุงหวังท่ีจะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยางยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกร
นี้ถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแต
กฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูปวย
เปนประจำทุกเดือน โดยใชแบบประเมินจาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment 
of Healthcare Providers and Systems) ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย The Centers for Medicare 
& Medicaid Services (CMS) รวมกับ The Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) และไดรับการรับรองอยางเปนทางการจากองคกร National Quality 
Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินมุมมองผูรับบริการ
ที่มีตอกระบวนการดูแลที่สำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เปนขอมูลใหสามารถใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปดเผย
ตอสาธารณะ เพ่ือยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม และเปดโอกาสใหโรงพยาบาลสามารถ
เปรียบเทียบผลลัพธในมุมมองของลูกคาเพ่ือใชในการพัฒนาตนเองตอไป ท้ังน้ี วิธีการคิด
คะแนนใชการคิดจำนวนรอยละของผูรับบริการท่ีประเมินคะแนนขอท่ีสูงท่ีสุดในแตะ Scale 
เรียกวา Top Box โดยมาตรวัดมุงถามความเปนประจำสม่ำเสมอของบริการในแตละสวน 
เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใหบริการที่มุงใหผูรับบริการเกิดประสบการณที่ดีทุกครั้งของ
การเขารับบริการ

คะแนนรวมการใหบร�การของโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS 
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จากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา บริษัท
มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขาสูวิถี New Normal โรงพยาบาลไดปรับรูปแบบการให
บริการ รวมถึงพัฒนาการใหบริการดานการแพทยแกผูปวยหลากหลายดาน และรักษา
มาตรฐานคุณภาพบริการไว ทำใหคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมในป 2564 ยังคงเพิ่ม
สูงข้ึน โดยมีคะแนนรอยละ 90 ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จำนวน 4,427 แหง ที่รายงาน HCHPS Score คะแนนของโรงพยาบาลในเครือ BDMS 
อยูในเปอรเซ็นตไทลที่ 95

นอกจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมแลว บริษัทยังมีการประเมินความ
จงรักภักดีที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งหากผูรับบริการมีทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการ 
ไมวาจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง หรือตรงใจ จะทำใหเกิดการซื้อหรือใชบริการซ้ำ 
และแนะนำผูอื่น 

จากการปรับการบริการใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับ
บริการ ในสถานการณ Covid-19 ทั้งการใหบริการดานการแพทยแกผูปวยโดยระบบ 
Telecare การบริการดานสุขภาพถึงบาน รวมถึงการจัดสงยาและเวชภัณฑสำหรับผูปวย 
เพ่ือลดการแพรกระจายเช้ือ รวมถึงการรักษามาตรฐานการบริการ สงเสริมใหผูรับบริการ
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 

ไมวาจะเปนเร่ืองการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงคของการใชเงิน การชำระเงิน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือ
เรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในดานตางๆ 
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร ดังนี้ 

• การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขอมูล/โครงสรางการบริหารงานของบริษัท บริษัทมี
นโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนี้ ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจง
เจาหนี้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ ขอมูล หรือโครงสรางการบริหารงานของ
บริษัท ท่ีมีความเก่ียวของกับเจาหน้ีของบริษัท เพ่ือใหสามารถรับรูขอมูลและขาวสาร
ของบริษัทอยางทั่วถึง 

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานที่เปน
คูสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการใหเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญา หาก
มีประเด็นที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงกับเจาหนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพ
รวมของบริษัท จะมีฝายกฎหมายหรือที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัทชวยกำกับ
ดูแลให และในกรณีท่ีมีประเด็นไมเปนไปตามท่ีตกลงกันไวระหวางบริษัทกับเจาหน้ี 
จะมีการเชิญประชุมใหทางเจาหน้ีไดแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกันโดยใชหลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน 

• ดานการชำระเงิน บริษัทมีนโยบายใหฝายบัญชี/การเงิน จายชำระตามงวดเครดิตเทอม 
และเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา โดยยึดหลักความถูกตอง โปรงใส ตรง
เวลา หากมีกรณีท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขจะมีการช้ีแจงและแจงไปยังหนวยงานตนสังกัด
เพื่อสื่อสารกับเจาหนี้โดยตรง เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดที่เปนคูสัญญากับเจาหนี้
รายนั้นรวมกันดำเนินการแกไขปญหาที่ทำใหเกิดความลาชาดานการชำระเงิน 

• ดานการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ มีการเปดเผยผลการดำเนินงานในทุกไตรมาส และประจำป
ตอสาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน ผานระบบการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยฯ พรอมท้ังมีการเปดเผยผลการดำเนินงานประจำปผานรายงานประจำป
ของบริษัท รวมถึงรายงานของนักลงทุนสัมพันธท่ีไดเปดเผยบน website ของบริษัท 
และถือเปนสิทธิของเจาหนี้ของบริษัทในการเขาถึงขอมูลฐานะการเงินของบริษัท
ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับท่ีบริษัทไดเปดเผยไวตอสาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน 
โดยการเขาถึงขอมูลผานสื่ออิเล็คโทรนิคสตางๆ หรือสามารถรองขอกับหนวยงาน
ของบริษัทท่ีเปนคูสัญญาไดโดยตรง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวา บริษัทมีฐานะการเงิน
ที่มั่นคงเพียงพอในการชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได
ตกลงไวในสัญญา
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาส
กาวหนาในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคล โดยสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคดังกลาวน้ันตองเปนไปภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
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 พรอมท้ังมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบาย
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยดูแล
มิใหมีการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชนจากงาน
อันมีลิขสิทธ์ิ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิอยางถูกตองตามกฎหมาย บริษัท
จึงไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์” 
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ 
บริษัทไดจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศข้ึน เพ่ือเปน

แนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานในลักษณะท่ีมีความเส่ียงท่ีทำใหเกิดความเสียหาย โดย
ไดประกาศใหพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนาท่ีหรือมีความ
เก่ียวของในการทำงานใหกับบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน พรอมท้ังไดเผยแพร
นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน 
เพื่อใหผูรายงานหรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดย

มีเจตนาท่ีสุจริต ไดรับการคุมครองและปกปองอยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด “นโยบาย
การคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน 
“จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
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• ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยนั้นจะไม
ปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรับการรายงานความคืบหนาและช้ีแจง
ขอเท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงไดสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

• ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ และ
จะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน 
หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกันจากบริษัทวา 
จะไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลราย
ตอพนักงานดังกลาว  

• ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม 

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งจากบุคคลภายใน

และภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่
ไมถูกตองผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนิน
การดังตอไปนี้ 

• รวบรวมขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด 
แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน

• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดที่
ฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ันหรือไม และรายงานการประมวล
ผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป 

• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับ
การทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ 
ตอไป 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการไดกำหนดและประกาศใชจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายดานจริยธรรม

ธุรกิจฉบับตางๆ ไดแก จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน และนโยบาย
การไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เปนตน เพื่อใหบรรลุพันธกิจที่บริษัท
ต้ังไววา “เรามุงม่ันท่ีจะเปนผูนำในการใหบริการทางการแพทยท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือขาย
อยางมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรท่ีมีความสามารถ ยึดม่ันเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรม
แหงวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูรับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร”
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28,185

78%

จำนวนพนักงานที่เขารวมการวัดผล (คน)

คะแนนเฉลี่ย

2564

29,409

78%

2563

29,471 

75%

2562

ท้ังน้ี บริษัทไดสนับสนุนและกำกับดูแลใหผูบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติอยางท่ัว
ทั้งองคกร มีการติดตามการปฏิบัติและวัดผลอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหผูบริหารและ
พนักงานในองคกรทำแบบทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ที่ประกาศใช เปน
ประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยคะแนนเฉล่ียจากการวัดความตระหนักรูเก่ียวกับนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับตางๆ ของพนักงานของบริษัทและบริษัท
ในเครือ ในระหวางป 2562-2564 เปนดังนี้ 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
อยางสม่ำเสมอปละ 1 คร้ัง โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปจจุบัน ซ่ึงคณะกรรม
การบริษัทไดพิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม 2564 มีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
4. นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 
(CG Code) มาปรับใช 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในฐานะผูนำ (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางย่ังยืน โดยไดพิจารณาและทบทวนการนำแนวปฏิบัติตามหลักการฯ ดังกลาวไปปรับใช
ตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองคกรใหมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว นาเช่ือถือ
สำหรับผูถือหุนและสาธารณชน เพ่ือประโยชนในการเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังน้ี มีแนวปฏิบัติ
บางขอที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวายังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษัท 
จึงยังมิไดนำไปปรับใช โดยไดบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติ
ในการกำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็นดังกลาวแลว

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

กิจการท่ีดีเปนประจำทุกป เพ่ือใหนโยบายของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินในโครงการที่
เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. บริษัทไดรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับดีเย่ียม (Excellent) ในโครงการ
สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำป 2564 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2021 (CGR 2021)) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

2. บริษัทไดรับคัดเลือกเขาสูรายช่ือหุนย่ังยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจำป 2564 ในกลุมบริการ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอ
เนื่องเปนปที่ 2 แสดงถึงการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม มี
ความรับผิดชอบตอสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environ-
mental, Social and Governance หรือ ESG)

3. บริษัทไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนสในกลุมตลาดเกิดใหม 
หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) –Emerging Market ประจำป 
2564 แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานท่ีทัดเทียมกับหลากหลายองคกรช้ันนำ
ของโลก เพื่อเปาหมายในการสรางผลตอบแทนที่ดีไดอยางยั่งยืน ภายใตเกณฑ 
ESG ท่ีมุงเนนดานการรักษาส่ิงแวดลอม (Environment) การดูแลสังคม (Social) 
และมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance)
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โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ 
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอื่นๆ7

7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
โครงสรางผังองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อผูบริหารที่ดำรงตำแหนงบริหารตามโครงสรางองคกรขางตน ปรากฏอยูในหวขอ 7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร  

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

อาวุโส

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

อาวุโส

ประธาน
ฝายแพทย

ประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
งานกลาง

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน

กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
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ตำแหนง
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 18 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 8 ทาน (คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด) 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน (คิดเปนรอยละ 11.11 ของกรรมการท้ังหมด) 
และกรรมการอิสระ จำนวน 8 ทาน (คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด) 

คำนิยาม
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ไดแก กรรมการท่ีเปนผูบริหารท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน
หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท  
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจำ
หรือไดรับคาตอบแทนเปนรายไดประจำจากบริษัท ท้ังน้ี กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร
ดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยเปนอิสระตอการบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูท่ีมีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูท่ีไมมีธุรกิจหรือความเก่ียวของทางผลประโยชนใน
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจทำใหผลประโยชน
ของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง

7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมบริษัท
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอย ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2564 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผูอำนวยการใหญ  

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหาร

ดานการเงิน

1.

2.

3.

4.

5.

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล   

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ   

นางนฤมล นอยอ่ำ

รายช�่อกรรมการ ตำแหนง



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

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

นายประดิษฐ ทีฆกุล  

นายศรีภพ สารสาส     

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

นายอัฐ ทองแตง 

นายกานต ตระกูลฮุน 

นายอาสา สารสิน

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ    

ดร.วิรไท สันติประภพ

นายปรีดี ดาวฉาย

รายช�่อกรรมการ

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

ในบริษัทยอย 5 แหง ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด บริษัท
เปาโล สมุทรปราการ จำกัด บริษัท การแพทยสยาม จำกัด และ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล 
พระประแดง จำกัด

2. ดร.สุภัค ศิวะรักษ ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ ในบริษัทยอย 1 แหง ไดแก บริษัท 
สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

7.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบาย

การดำเนินงานของบริษัท โดยขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปไดดังนี้
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1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่
โดยใชความรู ความสามารถใหเปน
ประโยชนตอการดำเนินงานของ
บริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทและตามมติของท่ีประชุมผูถือ
หุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตาม
ท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หรือกฎท่ีเก่ียว
ของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึง
ปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให
ฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายท่ีกำหนดไว รวมถึงพิจารณา
อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำ
ป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน 

4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร
ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
และบริษัทยอย เพ่ือใหม่ันใจวาเปน
ไปตามเปาหมายและแผนงานที่
กำหนดไว

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการ
ปฏิบัติงาน และประสานงานรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนิน
งานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือ
หุน จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับ
ผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ำเสมอ 
ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เปนมาตรฐานและโปรงใส

7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผล
ประโยชน

7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส
และผูท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนดไวใน 
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมถึงแจงการถือหลักทรัพยของตน 
คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพ่ือราย
งานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ
7.2 กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยเก่ียวกับข้ันตอนการดำเนิน
การ และการเปดเผยขอมูลของราย
การที่อาจมีความขัดแยงของผล
ประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษัททราบถึงการมี
สวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่
มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสีย
ที่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 
ท้ังน้ี เพ่ือเปนการแสดงความโปรงใส 
จึงใหมีการรายงานตอท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียน
แปลงขอมูล

บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัท
นอกจากอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตามที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทแลว กรรมการบริษัทยังมีบทบาท
หนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูล
การเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอ
เพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ
ชุดยอย และต้ังคำถามท่ีสำคัญเพ่ือปกปอง
และรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพ่ือให
มั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
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3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุน
ทุกคร้ัง โดยเฉพาะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมกัน
ตอบคำถามและช้ีแจงในประเด็นท่ีผูถือหุน
มีขอซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นขอ
เสนอแนะจากผูถือหุน

4. กรรมการควรมีความสามารถและ
ประสงคจะเรียนรูธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวย
การเสียสละเวลาและความสนใจมากพอให
กับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด

5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน 
เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำ
จำกัดความของบริษัทในวันท่ีกรรมการอิสระ
ยอมรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงและทุกๆ 
ปหลังจากนั้น

6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอยในแบบองครวมท้ังคณะ (As a Whole)
และรายบุคคล

7. หนาที่อื ่นใดของกรรมการตามที่
กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราช
บัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีกำกับดูแลบริษัท 

ในป 2564 คณะกรรมการไดพิจารณา
และทบทวนกลยุทธ เปาหมาย และทิศทาง
การดำเนินงานของบริษัท ใหมีความเหมาะสม
ตอการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังดูแลใหมีการนำ
กลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคำนึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอ
ผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ

เรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขตอำนาจ
หนาท่ีท่ีกำหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของ

บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกำหนด
และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธในการ
ดำเนินงาน เปาหมายและแผนการดำเนิน
ธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และ
นโยบายดานตางๆ ขององคกร ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให
เปนไปตามแผนที่กำหนดไว ตลอดรวมถึง
การพิจารณารายการระหวางกันที่สำคัญ
การเขาควบรวมกิจการ การแบงแยกกิจการ 
และการเขารวมทุน โดยขอบเขตอำนาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองตางๆ 
ดังกลาวจะเปนไปตามขอกำหนดของหนวย
งานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิด-
ชอบของประธานกรรมการบริษัท   

1. เปนประธานการประชุมคณะกรรม
การบริษัทและการประชุมผูถือหุน 

2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และควบคุมการประชุมใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับ
สนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ

3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรม
การบริษัทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความ
สามารถตามขอบเขตอำนาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริษัทใหบรรลุตามวัตถุ-
ประสงคที่กำหนดไว

5. ในการทำหนาที่เปนประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณี
ที่การประชุมมีการลงคะแนน และ
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
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การแยกตำแหนง 
1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และบริษัทไดกำหนดใหประธาน

กรรมการบริษัทและกรรมการผูอำนวยการใหญตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพ่ือใหประธาน
กรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระในการ
ตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทใหทำหนาที่ไดอยางโปรงใส
ปราศจากอคติ ท้ังน้ี ประธานกรรมการจะทำหนาท่ีอยางเท่ียงธรรมในการดูแลการใชนโยบาย
และแนวทางเชิงกลยุทธตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวามีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุม
และต้ังคำถามท่ีเปนประโยชนอยางมีอิสระจากฝายบริหารในระหวางการประชุมแตละคร้ัง

2. บริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือใหกรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาท่ี
ไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
บริษัทไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร

อยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหนาที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเปนประจำ
ทุกเดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะ
กรรมการบริษัทจะไมยุงเก่ียวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ขณะที่ฝายบริหารภายใตการ
กำกับดูแลของกรรมการผูอำนวยการใหญจะทำหนาที่บริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย
และเปาหมายที่กำหนดไว กรรมการผูอำนวยการใหญเทานั้นที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้น อำนาจและความรับ
ผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 ชุด ประกอบดวย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อชวย
ทำหนาท่ีดานการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกำกับดูแลกิจการ และกล่ันกรอง
งาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว รวมท้ังไดแบงแยกหนาท่ีระหวางคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบไวใน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการประเมินตนเองเปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวย กรรมการ

อิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะ
กรรมการตรวจสอบดังนี้ 



1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.วิรไท สันติประภพ   กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทใหทำงาน
ของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและดำเนินการใหม่ันใจวาบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
และเรื่องการเงินอยางครบถวน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความรูและความ
สามารถในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท มีจำนวน 2 ทาน คือ 
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ ดร.วิรไท สันติประภพ

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผูตรวจสอบภายใน
วางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทตลอดท้ังป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอก
ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของกิจการ 
ซ่ึงบริษัทเช่ือวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว จะทำใหผูปฏิบัติงาน
มีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางเที่ยงธรรม
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบ
ภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับงบการเงินและการเปดเผย
รายงานทางการเงินของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหารดานการเงินที่ดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุก
คร้ัง ท้ังน้ี กอนการประชุมในวาระท่ีเก่ียวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารรวมในการประชุมแตประการใด
เพ่ือสอบถามประเด็นความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับงบการเงินหรือฐานะการเงินของ
กิจการซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมีการประชุมประจำปรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร
เพ่ือใหม่ันใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระจากฝายบริหารและไมมีขอจำกัด
ในการตรวจสอบบัญชี 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุม

ผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ผูท่ีดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท
มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังน้ี

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง 
บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ี
ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
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ยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังน้ี 
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวม
ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัท
ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัท
ยอยท่ีมีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทาง
สายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวม
ทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ
ท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณ-
ญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ
ผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความ
สัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือ
หุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึง

มีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผู มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทาง
วิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการ
เปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา
2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรม
การบริษัทเกี ่ยวกับการประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับ

บริษัท และบริษัทยอยแลว กรรมการ
อิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือ
ถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุน
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท
อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถ
ใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับ
การดำเนินงานของบริษัท

ท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ
ดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบขององคคณะได (Collective Decision)

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเปนกรรม
การอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจ
ในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
ยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง



2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ 
และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียง
พอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ซ่ึงอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียว
กัน และไมเปนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ อ่ืนเกินกวา 5 บริษัท เน่ือง
จากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาท่ีใน
บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่ 

รายการตอไปน้ีไมถือวามีผลกระทบตอ
การปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปน
อิสระของกรรมการตรวจสอบ

1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบ
หรือผูท่ีเก่ียวของกับกรรมการตรวจ
สอบท่ีกระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท เก่ียวกับการไดมาหรือจำหนาย
สินคาหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือ

บริการน้ันอยูบนพ้ืนฐานของการ
ดำเนินธุรกิจปกติและเปนเง่ือนไข
การคาโดยท่ัวไปท่ีกำหนดโดยมีหลัก
เกณฑชัดเจน และเปนที่เปดเผย

2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปน
ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาสินคา
หรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งได
ดำเนินการตามขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของแลว

3. รายการอ่ืนใดท่ีไดดำเนินการตามกฎ
ระเบียบ ขอกำหนด หรือประกาศท่ี
ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตาม
หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือชวยคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
กำกับดูแลเก่ียวกับความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักจรรยาบรรณตางๆ เพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิด-
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามหนาที่ที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้

1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท

2. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและ
การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ
เงินของบริษัท ใหมีความถูกตองครบ
ถวนเปนท่ีเช่ือถือได โดยการประสาน
งานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
และผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทำราย
งานทางการเงินตามกรอบระยะเวลา
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมาย และ
หนวยงานราชการกำหนด

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบ
บัญชี และเสนอคาสอบบัญชีประจำ
ปของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
รวมถึงเสนอถอดถอนผูสอบบัญชีใน
กรณีท่ีเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ได หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ หรือ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแส
จากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบ
การเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็น
อื่นๆ โดยตองทำใหผูแจงเบาะแส
ม่ันใจไดวามีกระบวนการสอบสวนท่ี
เปนอิสระ และมีการดำเนินการใน
การติดตามที่เหมาะสม 
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5. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทาน
รวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจ
สอบควรพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเม่ือมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต
หรือมีส่ิงผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอ
กำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

8. วาจางหรือนำผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดย
ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัย
วามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท รับผิดชอบคาใชจาย

9. ในกรณีท่ีบริษัท มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำนาจในการใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจ
สอบภายใน แตในกรณีที่บริษัท ใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดาน
การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจใหความเห็นชอบการวาจาง
และกำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

10. สอบทานใหบริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม ครอบคลุม
ท้ังองคกร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

11. สอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงท่ีสำคัญ และนำ
เสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการ
ระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของ
บริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

14. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยกฎบัตรดังกลาว
ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอย
ตามท่ีกำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขต
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกำหนดที่รองรับการทำ
หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน การจางผูเช่ียวชาญใหความ
เห็นในเรื่องที่ตองใชความชำนาญเฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดัง
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กลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ใหคณะ
กรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการ

บริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ
บริษัท จำนวน 3 ทาน ในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และมีประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป
และทำหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททั้ง
ในกรณีที่เปนการแตงตั้งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแตงตั้งกรรมการใหม รวมถึงทำ
หนาท่ีในการสรรหากรรมการผูอำนวยการใหญ ตลอดจนมีหนาท่ีในการกำหนดหลักเกณฑ
ในการกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ อยางเหมาะสม

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
1. นายปรีดี ดาวฉาย  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ

ในการสรรหากรรมการบริษัท รวมท้ังดำเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตอไป

2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทกอนเสนอ
ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลาน้ัน
ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบและผล
การดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพไวได

3. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหาตำแหนง
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ รวมทั้งดำเนินการสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยรูป
แบบและหลักเกณฑเหลาน้ัน ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลอง
กับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่



5. จัดทำหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูอำนวยการใหญ
6. ประเมินการผลปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูอำนวยการใหญ และพิจารณากำหนด

คาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession Planning) สำหรับตำแหนง

กรรมการผูอำนวยการใหญ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตร
ดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ให
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาเปล่ียนแปลง

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
เพ่ือใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมาย และแผนงานประจำปท่ี

ไดวางไว คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ
บริษัท จำนวน 5 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานท่ีเก่ียวของกับงานในธุรกิจปรกติ
หรืองานท่ีสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหน่ึง ท้ังน้ี อำนาจอนุมัติของคณะ
กรรมการบริหารจะไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการ
ดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีสำคัญ
ของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ันๆ รวมถึงอำนาจดังกลาว
ขางตนไมรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

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. กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท เพ่ือนำเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีวางไวและนำเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
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3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีวางไว 
รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และขอกำหนดของหนวย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท

4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
งานของบริษัท และเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกไตรมาส

5. อนุมัติรายจายเพ่ือการลงทุนและคา
ใชจายในการดำเนินงาน ตามขอบเขต
อำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท 

6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแก
บริษัทยอยตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบปฏิบัติ
การควบคุมภายใน และระบบการจัด
การและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม
รัดกุม และเปนไปตามขอเสนอและ
ทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. กล่ันกรองและทบทวนรูปแบบโครง
สรางองคกร และขอบเขตอำนาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบระดับบน เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอด
ตำแหนงผู บริหาร (Succession 
Planning) สำหรับตำแหนงผูอำนวย
การโรงพยาบาลหรือเทียบเทา จนถึง
ตำแหนงระดับรองกรรมการผูอำนวย
การใหญอาวุโส หรือเทียบเทา 

10. ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยก
ยาย หรือปลดผูบริหารในตำแหนง
ระดับ รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
อาวุโสหรือเทียบเทาลงมา โดยกรณี
เปนผูบริหารในตำแหนงรองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธาน

เจาหนาท่ี ใหรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบในการประชุมคร้ังตอไป 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณากำหนดรายช่ือกรรมการและ
กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย 
เพื่อเปนแนวทางในการนำรายชื่อ
ดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตามกฎ
หมาย หรือตามกฏระเบียบและขอ
บังคับของแตละบริษัทตอไป

11. กล่ันกรองและทบทวนโครงสรางเงิน
เดือน (Pay Scale) และหลักการการ
ปรับเงินเดือนประจำปของบริษัทและ
บริษัทยอย (ทั้งนี้ ไมรวมตำแหนง
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ) เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
ความเห็นชอบ

12. แตงต้ังคณะทำงาน เพ่ือปรับปรุงแกไข
ปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของบริษัท

13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารเปนประจำทุกป ในกรณีที่
คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความ
จำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความใน
กฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับ
ระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ใหคณะกรรมการ
บริหารเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
ใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท

ท้ังน้ี อำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวม
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ถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน
ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ันๆ นอกจากน้ี 
อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัท
กำหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสมาชิกประกอบดวย
กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีสมาชิกที่เปนกรรมการบริษัท จำนวน
ไมนอยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณา
กล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท เพ่ือนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนด

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
ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอช่ือเสียงของกิจการ เปนตน
เพื่อนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความ
เสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและ
นโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กำหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได
5. กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความ

มีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
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7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท อยางสม่ำเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดำเนินงาน
และสถานะความเส่ียงของบริษัท และการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดำเนิน
การปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนด

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑและ

แนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในกิจการดานตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี อันจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จท่ีย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ทาน โดยประธาน
เปนกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณา
กำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเปนประจำทุกป

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายประดิษฐ ทีฆกุล   กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายศรีภพ สารสาส   กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท
และฝายจัดการ เพื่อกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนแนว
ทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน  

2. กำกับดูแลใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการสรางคุณคาของกิจการอยางยั่งยืน

3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบัตรดังกลาวให
เหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ใหเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (CG 
Code) ของบริษัททุกป หากบริษัทยังไมไดนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ในเร่ืองใด
ไปปรับใชตามระดับท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบร�หาร
7.4.1 รายชื่อผูบริหาร 4 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด

2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่
และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ไดรับการอนุมัติไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
และผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่กี่ยวของอยางเปนธรรม  

3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเปนประจำเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติและใหม่ันใจไดวาการดำเนิน
งานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) 
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณที่มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
ระเบียบ กฏเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

5. รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญพรอมแนวทางการแกไขปญหาตอคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควรพรอมท้ังรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปน
สาระสำคัญดังกลาวตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

6. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และ ผูท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนดไวในพ.ร.บ.หลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร 
(ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัท เพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาว
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีจะตองนำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนว
ทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท 

กรรมการผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

ประธานฝายแพทย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ   

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง

1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 

2. นางนฤมล นอยอ่ำ

3. นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

4. นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

5. นายศรีภพ สารสาส

รายช�่อผูบร�หาร ตำแหนง
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8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมายในแตละชวงเวลาจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)   

 
ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินงาน

ขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และ
รายการไดมาหรือจำหนายไป ซ่ึงทรัพยสิน
ท่ีสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และบริษัทจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน
ของกรรมการผูอำนวยการใหญ

ในกรณีท่ีกรรมการผูอำนวยการใหญเขา
ไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนนอก
เครือ หรือนอกเหนือจากที่บริษัทไดมอบ
หมายไว บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายให
กรรมการผูอำนวยการใหญรายงานคณะ
กรรมการเพื่อทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ
ในดานตางๆ ไดแก ความเปนผูนำ การกำหนด
กลยุทธ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 
การดำเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับจากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรม
การสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำ
ขอมูลท่ีไดไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน

ของกรรมการผูอำนวยใหญของบริษัท โดย
พิจารณาจากขอมูลท้ังปปจจุบันและเปรียบ
เทียบขอมูลยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณา
จากเติบโตของรายได และกำไร เปรียบ
เทียบกับเปาหมายทางการเงิน และ
กลยุทธที่วางไว  

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของ
ธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้ง
ตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิน
งานของกลุมบริษัท

7.4.2 นโยบายการกำหนดคาตอบแทน
ของผูบริหารและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนและผล
ประโยชนท่ีใหแกบุคลากรขององคกรอยูใน
ระดับใกลเคียงกับบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษัท
ไดใหความสำคัญตอการจางงานท่ีเปนธรรม 
โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงาน
ตามความสามารถของพนักงานในตำแหนง
ตางๆ ซ่ึงคำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความ
เปนธรรม คุณสมบัติท่ีเหมาะสม และการมี
พันธสัญญากับบริษัท เพ่ือสงเสริมความกาว

หนาในสายอาชีพและรวมเจริญเติบโตไปกับ
บริษัทอยางยั่งยืน โดยไดกำหนดนโยบาย
การบริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับผล
ประกอบการขององคกรและเชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

1. ผลตอบแทนระยะส้ัน บริษัทไดกำหนด
การจายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียง
ไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทั่วไป
ขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน เพื่อ
รักษาและเสริมสรางความสามารถแขงขัน
ดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร นอกจาก
นั้น บริษัทไดกำหนดการจายโบนัสจากผล
ประกอบการในแตละรอบป โดยเชื่อมโยง
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือจูงใจ
ใหพนักงานปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมาย
ขององคกรตามที่ระบุไวในแตละป

2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทได
กำหนดนโยบายคาตอบแทนเพ่ือรักษาและ
สรางแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให
องคกรดำเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคต
ท่ีวางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการ
ข้ึนคาจางประจำป สวัสดิการรักษาพยาบาล
เงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผัน
แปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยึดหลัก
การจายคาตอบแทน ดังนี้
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8,389

22,416

30,805

3,009

1,777

3,762

5,539

9,476

พยาบาล

พนักงานทั่วไป

รวมพนักงานทั้งสิ้น

แพทย

ประเภท
พนักงานประจำ/แพทยประจำ

(full time)
พนักงานชั�วคราว/แพทยที่ปร�กษา

(part time)

หมายเหตุ
แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

• บริษัทไดกำหนดคาตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจาย
ทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร

• บริษัทไดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององคกร (Corporate Performance)
และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance) ภายใตเกณฑท่ีโปรงใส
ในการจายคาตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการทำงาน

• บริษัทไดกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจายคาตอบแทนที่
ตองสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำปขององคกร ซ่ึงกำหนดจากการพิจารณา
ความสามารถในการจายขององคกร (Ability to Pay) ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
โดยมีความยืดหยุนในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหวางปใหสอดคลองกับผลการ
ดำเนินงานขององคกรไดอยางทันทวงที 

7.4.3 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร  
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2564 กรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทที่ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทและ

บริษัทยอย รวมถึงกรรมการบริษัทท่ีไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทยอย มี
จำนวนรวม 8 ราย เปนเงินรวม 129.15 ลานบาท ท้ังน้ี คาตอบแทนดังกลาวอยูในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับผูบริหารบริษัท เปนเงินรวม 2.35

ลานบาท โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพดังกลาวเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป นอกเหนือจากนี้ ผูบริหารยังไดรับผลตอบแทนอื่น
ในรูปของรถประจำตำแหนง โทรศัพทมือถือ และไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบ
ของบริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท 

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จำนวนบุคลากร
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานประจำรวม 30,805

คน และแพทยประจำรวม 3,009 คน และมีพนักงานช่ัวคราวรวม 5,539 คน และแพทย
ที่ปรึกษารวม 9,476 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ    

(หนวย : คน)
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยจาย

ผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซ่ึงประกอบ
ดวยเงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม 
เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล
และสวัสดิการอื่นๆ เปนเงินรวม 18,173 
ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในสวนของ
บริษัท จำนวน 3,083 ลานบาท และบริษัท
ยอย จำนวน 15,039 ลานบาท

7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ
7.6.1 ขอมูลของเลขานุการบริษัท หัวหนา
งานตรวจสอบภายใน และผูที่ไดรับมอบ
หมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล
การทำบัญชี  

เลขานุการบริษัท
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
บริษัทไดแตงตั้งนางสาวเกษรา วงศเกตุ 
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ ทำหนาที่
เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกำหนด โดยมีหนาท่ีและความรับ
ผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
รวมทั้งมีหนาที่ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
และรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอ
หนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของบริษัท

2. ทำหนาท่ีประสานงานและติดตามให
บริษัท/คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของมี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
และมติท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหาร
ไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
และกรรมการชุดยอย

4. ใหขอมูลท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่
แกกรรมการปจจุบันและกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งใหม

5. ใหคำแนะนำเก่ียวกับขอกำหนดกฎ
เกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการ/ผูบริหารควร
รับทราบ   

6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอย

7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท
ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และผูถือหุน รายงานประจำป รายงานการ
มีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบ
หมาย 

โดยรายละเอียดขอมูลของผูดำรงตำแหนง
เลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหนางานตรวจสอบภายใน
บริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรม

การตรวจสอบไดแตงต้ังนางสาวดารณี บรรจง-
ศิลป ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน เปน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูอำนวย
การฝายตรวจสอบภายในแลว เห็นวามีความรู 
ความสามารถ และประสบการณเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เน่ืองจาก เปน
ผูท่ีมีประสบการณการทำงานดานการกำกับ
ดูแลและการตรวจสอบภายใน สามารถทำ
หนาท่ีตามแนวทางการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ได โดยรายละเอียดขอมูล
ของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3
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1,047,000.00

7,985,220.00

9,032,220.00

1,403,000.00

19,806,399.00

21,209,399.00

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

กลุมบริษัทในเครือ 62 บริษัท

รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั�งหมด 3 ไตรมาส

คาตรวจสอบบัญช�
ประจำป

2,450,000.00

27,791,619.00

30,241,619.00

รวมทั�งหมด

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการทำบัญชี
ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท คือ 

นางวรรณพา ภวเวช ผูชวยประธานเจาหนาที่บริการการเงิน ซึ่งดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 
1 เมษายน 2551 ท้ังน้ี รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในรายละเอียดประวัติผูบริหารในเอกสารแนบ 1

7.6.2 หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทมอบหมายใหนางสาวอรรจยา อินทรประสงค Assistant Vice President

ดำรงตำแหนงหัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือทำหนาท่ีประสานงานและนำเสนอขอมูล
ของบริษัทแกนักลงทุน นักวิเคราะห และผูถือหุน ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
พบปะนักลงทุนและแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทไดเปดเผยขอมูลเก่ียว
กับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศท่ีบริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 
ผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ www.set.or.th และ เว็บไซตของบริษัทที่ www.
bangkokhospital.com กรณีท่ีผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม
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 

• บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท สำนักงาน
อี วาย จำกัด เปนเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้

• บริษัทยอย 2 แหง มีที่ตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดแก N Health
Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International Co., Ltd. ไดจายคาตอบแทน
จากการสอบบัญชีใหแกสำนักงาน วิน ทิน ซ่ึงมีสำนักงานต้ังอยูท่ีสาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา เปนจำนวนเงิน 280,060 บาท (เทียบเทา)

2. คาบริการอื่น
ในป 2564 บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีการใหบริการอ่ืน ไดแก การใหคำปรึกษา

มาตรฐานการบัญชี เปนจำนวนเงิน 425,000 บาท

(หนวย : บาท)
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รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ดานการกำกับดูแลกิจการ8
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

ในการแตงต้ังกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบ
ดวยกรรมการอิสระ 2 ราย จากจำนวนคณะ
กรรมการสรรหาฯ ท้ังหมด 3 ราย ทำหนาที่
ในการสรรหากรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการ
เดิมท่ีครบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอ
รายชื่อเพื่อแตงตั้งใหม ซึ่งจะพิจารณาจาก
โครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะ
กรรมการ โดยคัดเลือกรายชื่อผูที่มีความ
เหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดไว และ
นำเสนอช่ือดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีท่ีเปน
การแตงต้ังกรรมการใหมเพ่ือทดแทนตำแหนง
กรรมการเดิมท่ีวางลงกอนครบวาระ โดยมติ

แตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง
กรรมการเดิมที่วางลงดังกลาวตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู หรือกรณีท่ีเปนการ
เสนอแตงตั้งกรรมการใหม คณะกรรมการ
สรรหาจะเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
และเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป

(1) การสรรหากรรมการอิสระ
เน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมการ

บริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ 
เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ท้ังคณะ ดังน้ัน กระบวนการในการสรรหา
กรรมการอิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกัน
กับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต
บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ
ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของ
บริษัท จะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตาม
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงตรง
ตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของ

บริษัท มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย ดังนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวน
หุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท
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
ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัท
ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ
ผูมีอำนาจควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันกับบริษัท และบริษัทยอยแลว กรรมการอิสระยังจะตองไมเปน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของ
จำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนิน
งานของบริษัท
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ท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ
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) เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธและนโยบายไดอยางเหมาะสม

2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบริหารองคกรขนาดใหญท่ีประสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ
คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เปนผูที่มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล  
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลาแสดงความคิดเห็นที่

แตกตางอยางเปนอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท
5. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเปนผูที่คุณสมบัติตาม

ขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
 

โดยในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ หรือแตงต้ังใหม 
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่
กำหนดไวดังนี้คือ

1) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ 

2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
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• บรรลุนิติภาวะ 
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความ
สามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจำคุกในความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยที่ไดโดยทุจริต

• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลด
ออกจากราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอ
หนาที่

3) ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ัง 
กรรมการจะตองออกจากตำแหนง
อยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถาจำนวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ให
ออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู
ออกจากตำแหนงไปน้ันอาจจะเลือก
เขารับตำแหนงอีกก็ได

4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนง
ตามวาระแลว กรรมการจะพนจาก
ตำแหนงเมื่อ 
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอง
หามตามกฎหมาย

• ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาคร่ึงหน่ึงของจำนวนหุนท่ีถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
• ศาลมีคำสั่งใหออก 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง 
ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออก
มีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท

6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะ
เหตุอ่ืน นอกจากการออกตามวาระ 

ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
เหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา
เปนกรรมการแทนน้ันใหอยูในตำแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของ
กรรมการขางตน ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จำนวนกรรมการที่เหลืออยู 

7) ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงจน
เหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองค
ประชุมใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทำ
การในนามของคณะกรรมการไดแต
เฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 
เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนง
ที่วางทั้งหมดเทานั้น การประชุมให
กระทำภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ี
จำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวา
จำนวนที่จะเปนองคประชุม และ
บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ันให
อยูในตำแหนงไดเพียงวาระท่ียังเหลือ
อยูของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ในการเสนอแตงตั้งกรรมการตอ
ที่ประชุมผูถือหุนในป 2564 ที่ผานมานั้น 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอ 
ชื่อบุคคลผูมีความรูความสามารถลวงหนา 
ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือท่ีบริษัทจะได
พิจารณารายชื่อบุคคลเหลานั้นเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนในวาระการเลือกต้ังกรรมการ 
ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทได
กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุม
ผูถือหุนโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือก
ต้ังกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือเปนไปตาม
หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี



การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอบริษัท จึงไดใหความสำคัญ

กับการพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหารใหมีความรู ความสามารถทักษะและมี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนใหมีการสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมใหกรรมการมีความ
เขาใจในเร่ืองการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำความรูมาใชในการ
ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางตอเน่ือง โดยกรรมการบริษัทท้ังคณะจำนวน 
18 ทาน และเลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร 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)

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

ดร.วิรไท สันติประภพ

นายศรีภพ สารสาส

นายกานต ตระกูลฮุน            

นางนฤมล นอยอ่ำ

กรรมการบร�ษัท หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม

ในป 2564  มีกรรมการบริษัท เขารวมหลักสูตรอบรม ดังนี้ 

การสรรหาผูบริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหาผูบริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผูที่เปนคนเกงและคนดี 

มีความสามารถและทัศนคติท่ีเหมาะสมกับองคกร โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพ 

มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพ่ือใหมีโอกาสเติบโตและสามารถ

กาวข้ึนสูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานข้ันตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากร

บุคคล รวมท้ังมีการมอบหมายงานท่ีสำคัญและหมุนเวียนงานเพ่ือพัฒนาทักษะความรอบรู 

ในงานทุกดานภายในองคกร ท้ังน้ี เพ่ือใหมีความพรอมในการทดแทนตำแหนงงานท่ีสำคัญ 

กรณีที่ตำแหนงงานสำคัญดังกลาววางลง
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ท้ังน้ี กรณีท่ีเปนตำแหนงงานของผูบริหาร

ระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวย

การใหญ) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย

ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ

แทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการ

และหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณ

สมบัติของผูท่ีมีความเหมาะสมและนำความ

เห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยนอกจาก

คุณสมบัติดานความรูความสามารถ ซ่ึงคณะ

กรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจาก

ผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจ

สามารถวาจางท่ีปรึกษาจากภายนอกในการ

สรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัท

ตองการแลว ผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการ

ผูอำนวยการใหญจะตองเปนกรรมการของ

บริษัทดวย ดังน้ัน ผูท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ 

เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถ

เหมาะสมที่จะเสนอใหดำรงตำแหนงกรรม

การผูอำนวยการใหญน้ัน จะตองมีคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมและไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุม

ผูถือหุนใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทกอน

สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหนง

ผูบริหารระดับสูงน้ัน คณะกรรมการบริษัท

ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบใน

การกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา 

ตลอดจนคุณสมบัติของผูท่ีมีความเหมาะสม

8.1.2 การเขารวมประชุมและคาตอบแทน

คณะกรรมการรายบุคคล

การเขารวมประชุมของกรรมการใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

ประชุมผูถือหุน ในรอบป 2564

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/       

รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการ

ผูอำนวยการใหญ/ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/  

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส/ 

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล   

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ   

นางนฤมล นอยอ่ำ

1

2

3

4

5

1/1

1/1

 

1/1

1/1

12/12

12/12

9/9

12/12

12/12

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
คณะกรรมการ

บร�ษัท

จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม

ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป
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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

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

นายประดิษฐ ทีฆกุล  

นายศรีภพ สารสาส     

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

นายอัฐ ทองแตง 

นายกานต ตระกูลฮุน 

นายอาสา สารสิน

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ    

ดร.วิรไท สันติประภพ

นายปรีดี ดาวฉาย

1/1

1/1

1/1

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

11/12

11/12

12/12

12/12

9/9

9/9

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
คณะกรรมการ

บร�ษัท

จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม

ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป

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)
คาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยจากบริษัทและบริษัท

ยอย ในรูปของบำเหน็จกรรมการและคาเบี้ยประชุมกรรมการ (จายตามจำนวนครั้งที่เขาประชุม) เปนเงินรวม 86.09 ลานบาท ดังนี้      
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4,545,5001 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

กรรมการที่ครบวาระลำดับ บำเหน็จกรรมการ

-

คาเบี้ยประชุม

4,545,500

(หนวย : บาท)

รวม

คาตอบแทนกรรมการที่ครบวาระและออกระหวางปกรรมการ

868,881

1,647,059

2,515,940

1

2

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี (5 แหง)

ดร.สุภัค ศิวะรักษ (1 แหง)

รวม

บร�ษัทยอยลำดับ บำเหน็จกรรมการ

93,000

270,000

363,000

คาเบี้ยประชุม

961,881

1,917,059

2,878,940

(หนวย : บาท)

รวม

คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับจากบริษัทยอย

2. คาตอบแทนอื่น
คารักษาพยาบาลของกรรมการจาก

ภายนอก 
กรรมการจากภายนอกท่ีไมมีสถานะเปน

พนักงาน/ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท
จะไดรับวงเงินคารักษาพยาบาลจำนวน
3 ลานบาท/คน/ป เพ่ือใชสำหรับการรักษา
พยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือ ทั้งนี้ เปนไปตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 โดย
วงเงินดังกลาวนับจากวันประชุมสามัญผูถือ
หุนประจำป 2564 ถึงวันประชุมสามัญผูถือ
หุนประจำปในครั้งถัดไป  

ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2564) บริษัทมี
กรรมการจากภายนอกที่ไมมีสถานะเปน
พนักงาน/ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท
จำนวน 10 ทาน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐ-
เมธีกุล นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ นายกานต 
ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ นายอาสา
สารสิน นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
ดร.สุภัค ศิวะรักษ นายปรีดี ดาวฉาย และ
ดร.วิรไท สันติประภพโดยนับต้ังแตวันประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2564 จนถึงสิ้นป

2564 บริษัทมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาล
สำหรับกรรมการจากภายนอก 10 ทาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1.13 ลานบาท

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของ

คาเบ้ียประชุมและบำเหน็จกรรมการ รวมถึง
คารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก 
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
บริษัทไมมีคาตอบแทนอ่ืนท่ีใหแกกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดยอย

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทยอยและ
บริษัทรวม

การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ

บริษัทยอยและบริษัทรวมน้ัน บริษัทในฐานะ
ผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอ่ืนๆ เชน 
สิทธิในการเขาประชุม สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะ
ทำการแตงต้ังผูแทนของบริษัทเพ่ือเขารวม
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ผูแทนของบริษัทมี
หนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
โดยในวาระท่ีมีความสำคัญ เชน การลดทุน 
การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การใหความ
เห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน เปนตน
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ผูแทนของบริษัทจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ 

การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
บริษัทสงผูแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยคณะกรรมการบริษัท

ไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณากำหนดรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิหรือมีคุณ-
สมบัติท่ีเหมาะสมกับกิจการน้ัน พรอมท้ังกำหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคคลท่ีเปนตัวแทนในการทำหนาท่ีอยางสุจริตเพ่ือปกปองผลประโยชนของบริษัทยอย และ
สอดคลองกับนโยบายของบริษัท โดยเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ขณะเดียวกันบริษัทไดวางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการใน
บริษัทยอย ในมติท่ีสำคัญตางๆ เชน การลดทุน การเพ่ิมทุน การอนุมัติงบดุล การใหความ
เห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือ การเขาทำรายการตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการ
บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตองเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไดกำหนดไว ทั้งนี้ การสงกรรมการเพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอย
ดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท

การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย
สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเก่ียวกับการควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูลฐานะการ

เงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได
มาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือการทำรายการท่ีสำคัญใหครบถวนน้ัน บริษัทกำหนด
ระเบียบใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกลาว ตองดำเนินการตามขอบังคับ
และหลักเกณฑที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัท ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงาน
สารสนเทศสำคัญตางๆ ตามขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลใหมี
การจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญตอ
บริษัท บุคคลผูเปนตัวแทนจากบริษัทมีหนาท่ีกำกับดูแลใหฝายจัดการของบริษัทยอยมีการ
จัดทำสัญญาหรือขอตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
บริษัทไดกำหนดใหบริษัทยอยท้ังหมดของกลุมใชนโยบายดานบัญชีและการเงินกลาง

ทั้งนี้ เพื่อดูแลใหบริษัทยอยแตละแหงมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูล
ทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันตาม
ขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวของ
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8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล
กิจการ

บริษัทมีกลไกในการติดตามและวัดผล
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหแนใจวา ทุกคนใน
องคกรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทกำหนดไว ซ่ึงรวม
ถึงประเด็นดังตอไปนี้

1) การปองกันความขัดแยงและการ
ใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบาย
การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย โดย
กำหนดใหมีการดำเนินการตางๆ เพื่อเปด
เผยและปองกันการทำรายการท่ีอาจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
การใชขอมูลภายในโดยมิชอบ ท้ังน้ี ไดวาง
แนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้

1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึง
จรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเร่ือง
ความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผย
ขอมูลและขาวสาร การหามใชขอมูลภายใน
หรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภาย
ในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึง
นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียวาดวย
สิทธิของผูถือหุน การเก็บรักษาความลับของ
ผูรับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพรหลัก
เกณฑดังกลาวแกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อให
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาหามซื้อขายหลัก
ทรัพย (Blackout Period) และหามใหขาว
(Quiet Period) เกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัทหรือขาวอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมได
มีการเปดเผยตอสาธารณชน ของกรรมการ

และผูบริหาร (รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) เปน
เวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจำป นอกจาก
นี้ยังกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานคนใดที่ทราบขอมูลภายในที่มีนัย
สำคัญซ่ึงอาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน
งดเวนการซ้ือขายหลักทรัพยของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) รวม
ถึงไมใหขอมูลท่ีมีนัยสำคัญดังกลาวตอบุคคล
ภายนอกดวยโดยกำหนดไวในนโยบายการ
เปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย

3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการและผูบริหาร (ตามท่ีไดนิยาม
ไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือประกาศของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและ
ผูบริหารมีหนาที่จัดทำและรายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท ภายใน 3 วันทำ
การหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปยังสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังแจงการถือครอง
หรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอเลขานุการ
บริษัท เพื่อใหเลขานุการบริษัททำหนาที่
รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยของบริษัทดังกลาว เพ่ือบรรจุเปน
วาระเพื ่อทราบในการประชุมกรรมการ
บริษัทครั้งตอไป

4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัท
กำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำ
รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของสงใหเลขานุการ
บริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาว
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ซ่ึงเลขานุการ



บริษัทมีหนาที่จัดเก็บขอมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจงไปยังประธาน
กรรมการ และแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ เพ่ือใหเปนไปตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีไดมีการแกไข ซ่ึงขอมูลดังกลาว 
บริษัทจะนำไปใชในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ หรือ ผูบริหาร 
และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย

5. บริษัทไดกำหนดมาตรการดำเนินการ และบทลงโทษเม่ือพบวามีการใชขอมูลภายใน
เพ่ือประโยชนสวนตน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับการทำงานและนโยบายเร่ืองการดูแล
การใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท

ท้ังน้ีในป 2564 ไมพบการกระทำความผิดท่ีเก่ียวของกับการใชขอมูลภายในเพ่ือแสวง
หาผลประโยชนแตอยางใด 
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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 

คูสมรส

รวม

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

คูสมรส

รวม

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

นายศรีภพ สารสาส

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

นายอัฐ ทองแตง

คูสมรส

รวม

นายกานต ตระกูลฮุน

นายอาสา สารสิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

รายช�่อ
จำนวนหุนที่ถือ

 ณ 30 ธ.ค. 2564
จำนวนหุนที่ถือ

 ณ 30 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2564
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** หมายเหตุ เปนขอมูล ณ วันที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
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นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

ดร.วิรไท สันติประภพ
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คูสมรส
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รายช�่อ
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 ณ 30 ธ.ค. 2564
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 ณ 30 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2564

2) การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยาง

มีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะ
กรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไดส่ือ
สารใหบุคลากรภายในบริษัท บริษัทยอย 
และบริษัทรวมไดรับทราบและถือปฏิบัติ
พรอมทั้งเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัท 

โดยที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการตาม
แนวนโยบายดังกลาวในดานตางๆ เพ่ือปองกัน
และรวมตอตานปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน โดย
สรุปดังตอไปนี้

1. บริษัทไดวางแนวปฏิบัติโดยจัดใหมี
การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยง
ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน
และบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุม 
และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดย
กำหนดหลักการและระเบียบดานการจัดซ้ือ

จัดจาง การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การ
บริจาคเงินเพ่ือการกุศลสาธารณะ การเล้ียง
รับรองหรือใหของขวัญ รวมทั้งใหมีระบบ
การควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดานการ
เงินการบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวของกับดาน
บัญชีการเงิน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทาง
การเงินดังกลาวเปนไปเพื่อวัตถุประสงค
ที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่
โปรงใส เปนตน

3. บริษัทไดส่ือสารนโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ไปยัง
หนวยงานตางๆ ภายในบริษัท บริษัทยอย
และบริษัทรวม ผานทางชองทางตางๆ ไดแก 
การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท และ
เว็บไซตของบริษัท เปนตน เพ่ือใหผูเก่ียวของ
ทราบและนำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบัติ

4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ทำหนาท่ีตรวจสอบและสอบทานใหบริษัท
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ
สอดคลองกับนโยบายที่ไดวางไว
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5. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็น
การกระทำท่ีผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีสอไปทางการทุจริต คอรรัปช่ัน
และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน หรือผูรองเรียน 
หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy) 

3) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทไดเปดชองทาง เพ่ือใหผูรายงานหรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานหรือตรวจ

สอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาที่สุจริต ไดรับการคุมครองและปกปองอยางเปนธรรม บริษัท
ไดกำหนด “นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” ตามหลักเกณฑ
ท่ีกำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซ่ึงไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้

• ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยน้ันจะไมปลอดภัย 
แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรับการรายงานความคืบหนาและช้ีแจงขอเท็จจริง
ใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และ
จะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน
หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกันจากบริษัทวา
จะไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุท่ีจะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดท่ีเกิดผลรายตอ
พนักงานดังกลาว  

• ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งจากบุคคลภายใน

และภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่
ไมถูกตองผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัท ท้ังน้ี ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการ
ดังตอไปนี้

• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด
แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน

• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดที่
ฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ันหรือไม และรายงานการประมวล
ผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป 

• ในกรณีท่ีพบวามีความผิดเกิดข้ึนจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการ
ทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือขอกำหนดท่ีเก่ียวของในเร่ืองน้ันๆ ตอไป

นอกจากบริษัทจะใหความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีในดานท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ รวมถึงการปฏิบัติตอผูถือ
หุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับตางๆ ตามราย
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ละเอียดในหัวขอ 6.1 และ 6.2 แลว บริษัท
ยังมุงเนนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในดานอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้ง

ทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัท 
ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลัก
ทรัพย รวมถึงสาธารณชนท่ัวไปอยางถูกตอง 
ครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และ
ทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัท
ไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใช
และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับ
กฎระเบียบดังกลาวรวมท้ังไดมีการเปดเผย
นโยบายดังกลาวใหบุคคลากรภายในองคกร
ไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาว
ผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้

1. ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท   

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
3. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบาย

การคุมครองและบรรเทาความเสีย
หายใหกับผูรายงาน   

4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสาร-
สนเทศ   

5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายใน

6. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย  
7. นโยบายการปองกันและตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น   
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชน    
9. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาและลิขสิทธิ์
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
11. นโยบายการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยดานสารสนเทศ 
12. นโยบายดานภาษี

13. นโยบายสิ่งแวดลอม
14. นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
15. นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูล

การเงินของบริษัท ขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญ 
ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สวนไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจ
ลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลัก
ทรัพยใดของบริษัท ขอมูลนี้จะเผยแพรใน
เวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน 
ดวยวิธีท่ีโปรงใส ผานชองทางท่ียุติธรรมและ
สมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือให
ม่ันใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท
เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับ
ขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปน
ไปตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและ
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัด
ใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทาง
การเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป 
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพ่ือ
ใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึง
พันธกิจ และหนาท่ีความรับผิดชอบตอขอมูล
และรายงานทางการเงินท่ีตองมีความถูกตอง
ครบถวนกอนท่ีจะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
ของบริษัท

นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่
ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนด
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว บริษัทยังจัด
ใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปน
ชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน 
นักวิเคราะห ท้ังในและตางประเทศ ตลอด
จนถึงผูท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลภายนอกท่ีมี
ความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผู
บริหารระดับสูงท่ีไดรับมอบหมายใหเปดเผย
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ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัท คือ กรรมการผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดาน
การเงิน และ Assistant Vice President ดานนักลงทุนสัมพันธ รวมถึงผูบริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท

โดยในรอบป 2564 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice
President ท่ีดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดใหขอมูลตอผูเก่ียวของในโอกาสตางๆ ในรูปแบบ
Virtual ดังนี้

1. การนำเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Roadshow) 30 คร้ัง โดยการจัด Virtual Road-
show ทำใหมีโอกาสไดพบนักลงทุนจำนวนมากขึ้นตอการประชุมในแตละครั้ง และพบ
นักลงทุนหลากหลายกลุมมากขึ้น

2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst
Meeting) 8 ครั้ง

3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห เพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท
(Virtual meeting และ Conference Call) รวมถึงการตอบขอซักถามผานทาง Email
178 ครั้ง

4. เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหบริษัทดำเนินนโยบาย
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

หมายเหตุ  
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มีมติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ ขึ้นดำรงตำแหนงประธาน

กรรมการบริษัท ดังนั้น เพื่อใหการทำหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระอยางแทจริง ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 
จึงลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบต้ังแตวันท่ี 28 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังใหนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ
ตรวจสอบ ขึ้นดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทน

2) ดร.วิรไท สันติประภพ ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 โดยเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 3/2564 เปนตนมา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 8/8

 8/8

 6/6

2/2

1

2

3

กรรมการตรวจสอบที่ออกระหวางป 

1

ลำดับ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

รายช�่อ ตำแหนง จำนวนครั�งที่เขาประชุม
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หมายเหตุ     
1) ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2564 

เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัท
2) นายปรีดี ดาวฉาย ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 

2564 โดยเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 3/2564 เปนตนมา

8.2.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
8.3.1 คณะกรรมการบริหาร

ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาไดมีการประชุม
รวม 11 ครั้ง เพื่ออนุมัติการดำเนินการตางๆ ตามอำนาจอนุมัติที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจนโยบาย 
กลยุทธของบริษัท กลั่นกรองแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงาน
อ่ืนๆ ของกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการ และการบริหาร
จัดการดานทรัพยากรบุคคล กอนนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดมีการประชุมรวม 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการ
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง รวมถึงพิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และ
กำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทกรรมการชุดยอย เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

11/11

11/11

11/11

11/11

11/11

1

2

3

4

5

ลำดับ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

รายช�่อ ตำแหนง จำนวนครั�งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

2/2

4/4

4/4

2/2

1

2

3

กรรมการสรรหาฯ ที่ออกระหวางป

1

ลำดับ

นายปรีดี ดาวฉาย

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

รายช�่อ ตำแหนง จำนวนครั�งที่เขาประชุม
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8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีการประชุม

รวม 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง รวมถึงติด
ตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆ ของบริษัท พรอมท้ังใหขอเสนอะแนะเพ่ือ
ดำเนินการ 

8.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ในรอบป 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไดมีการประชุม

1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ     
1) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 

จึงขอลาออกจากตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ต้ังแตวันท่ี 28 เมษายน 2564 เพ่ือใหการทำหนาท่ีของคณะกรรมการท้ังสองชุดมีความเปน
อิสระตอกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังใหนายประดิษฐ ทีฆกุล กรรมการบริหารความเส่ียง ข้ึนดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

2) ดร.สุภัค ศิวะรักษ ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 และเร่ิมเขาประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 2/2564 เปนตนมา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 4/4

 4/4

 4/4

 3/3

1/1

1

2

3

4

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ออกระหวางป

1

ลำดับ

นายประดิษฐ ฑีฆกุล

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายศรีภพ สารสาส

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

รายช�่อ ตำแหนง จำนวนครั�งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

1/1

1/1

1/1

1

2

3

ลำดับ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส

รายช�่อ ตำแหนง จำนวนครั�งที่เขาประชุม

180



181

การควบคุมภายในและ

รายการระหวางกัน9
9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญย่ิงใน
การปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท และชวยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และ
เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัท
จึงไดกำหนดนโยบายใหมีระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซื้อ การ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจาง การอนุมัติจายเงิน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนิน
การของฝายทรัพยากรบุคคล การซ้ือขายเคร่ืองมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ตองมีการ
แกไขปรับปรุง เพื่อใหการบริหารงานทุกดานเปนไปอยางโปรงใส

ท้ังน้ี บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง บริษัท แอคเคานต้ิง 
เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจากภายนอกใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทในป 2564 โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายใหนางศศิวิมล 
สุกใส เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงคณะ
กรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด และ
นางศศิวิมล สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เน่ืองจากเปน
ผูท่ีมีประสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ
มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ของบริษัท และสามารถทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานในแตละสวนงาน
ของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนด
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 บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกัด (บริษัทใหบริการ
สอบบัญชี)



• 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 วันท่ี 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก นางสาวดารณี บรรจงศิลป ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน
ใหดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท ดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา เปนผูมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว (รายละเอียดขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3)

หนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
1. เสนอแผนงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นชอบ
2. ติดตามและทราบถึงนโยบายความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการควบคุม

ของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจน
วิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลง

3. สอบทาน ปรึกษาหารือ พิจารณาขอบเขตแผนการตรวจสอบ ใหครอบคลุมถึงเร่ือง
ตางๆ ที่จะตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. รวบรวมขอมูลในการทำงานของสวนตางๆ แลวนำมาวิเคราะห ประเมินผล พรอม
ท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยส่ือสาร
ใหผูบริหารรับทราบ เพ่ือดำเนินการแกไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ
กรรมการตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพ่ือพิจารณาในเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน

5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือเร่ืองท่ีเห็นสมควร เสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือตอฝายจัดการ กรณีท่ี
เปนเรื่องจำเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการแกไข เพื่อที่ฝายจัดการจะไดดำเนินการไดทัน
กับเหตุการณ

วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายใน
เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส 

มีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหาร
งานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตามกรอบการดำเนินงานที่วางไว 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565
มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังคณะ จำนวน 18 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
จำนวน 8 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน
8 ทาน ซ่ึงในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดย
คณะกรรมการบริษัทไดตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใชในการ
บริหารงานและควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร (Control
Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Com-
munication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบันของ
กิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถ
ตรวจสอบได 

ท้ังน้ี ในป 2564 บริษัทไมพบขอบกพรองท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปรกติหรือมีความบกพรองท่ีสำคัญในระบบ
การควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ  

9.2 รายการระหวางกัน
ในรอบป 2564 ที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอย มีการเขาทำรายการระหวางกันกับ

กิจการท่ีเก่ียวของ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และ/
หรือกฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรม
การกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนและเกิดความโปรงใส  หาก
มีความจำเปนท่ีบริษัท และ/หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยาง
ยุติธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดใหบุคคลท่ีมีความเปนอิสระและมีความรู
ความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นนั้นไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 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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1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และ
บริการขนสงและ
เคลื่อนยายผูปวย
ทางอากาศ

2. คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ

3. รายไดเงินปนผล

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

2. เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

3. รายไดคาเชาพื้นที่

1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) : BA
ความสัมพันธ:  
1. นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญ 
ใน บมจ.การบินกรุงเทพ
2. นายประดิษฐ ฑีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส และ
นางนฤมล นอยอ่ำ เปนกรรมการ
ในบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน)

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

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

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

บริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) ตามสิทธิในฐานะ
ผูถือหุน

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

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคา
อาหารกับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และ
มีเงื่อนไขการคาตามปกติ

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชา
พื้นที่รานคาจากบริษัท บีเอซี กูรเมท 
เฮาส จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาเชาและเงื่อนไข
การเชาเดียวกับที่ทำสัญญากับผูเชา
พื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดอัตราคาเชาตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

1,404,243

3,072,000

-

136,203,875

13,829,504

9,640,729

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/64

3,703,928

3,072,000

1,790,560

158,519,087

11,486,097

9,066,920

31/12/63

9,457,500

3,072,000

1,432,448

217,721,954

18,132,770

10,097,126

31/12/62

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน
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มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ
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4. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

5. เงินมัดจำรับ-คาเชาพื้นที่

6. รายไดจากการขาย
สินคาและบริการ

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

2. เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน

1. คาโฆษณา

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

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

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

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่
รานคา ตามสัญญาเชาพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและ
อัตราคาเชาเชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และ
มีเงื่อนไขการคาตามปกติ

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

บริษัทยอยมีรายไดคาบริการซักผาและ
ขายสินคากับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส 
จำกัด ซึ่งเปนการคิดคาบริการตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล
และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

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

552,577

918,236

1,197,380

992,649

-

1,568,769

1,825,000

668,966

836,536

1,297,010

7,454,259

547,144

4,659,074

1,098,975

666,060

836,536

1,625,045

14,851,704

2,266,889

21,864,030

500,000

185
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2. เจาหนี้คาโฆษณา

3. รายไดจากการ
ขายสินคา

1. คาเชาอาคารสำนักงาน

2. เงินประกันการเชา

3. หนี้สินตามสัญญาเชา

1. คาเชายานพาหนะ

2. นางนฤมล นอยอ่ำ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ

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

7. บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีนายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ เปนผูถือหุน
รายใหญและเปนกรรมการ

558,250

522,950

17,716,437

4,018,037

27,667,385

5,376,000

ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/64

-

-

14,947,591

4,018,037

35,743,094

4,928,000

31/12/63

-

-

12,714,719

6,204,737

-

-

31/12/62

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

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

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

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

บริษัทยอยจายเงินประกันการเชาอาคาร
สำนักงานตามเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเปน
ปกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

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

บริษัทไดจายคาเชายานพาหนะพรอมบริการ
คนขับรถใหกับบริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปรกติของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาเชาและคา
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ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/64 31/12/63 31/12/62

มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

2. หนี้สินตามสัญญาเชา

1. ตนทุนบริการ ground
and passenger
handling 

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง 

1. คาเชาวิทยุสื่อสาร  

1. รายไดคาเชาและ
คาบริการ

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

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

10. บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จำกัด
ความสัมพันธ:
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ 

11. บริษัท ควอลลิต้ี ดิลิเชียส แอนด 
เชฟ แมน จำกัด
ความสัมพันธ:   
1. นายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ 
2. มีนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กรรมการเปนผูถือหุนรายใหญ

บริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติทั่วไป

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชา
ระยะยาวกับบริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

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

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

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

บริษัทยอยมีรายไดคาเชาพื้นที่และคา
บริการจาก บริษัท ควอลลิตี้ ดิลิเชียส แอนด
เชฟ แมน จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปกติของ
บริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทยอย
ทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดราคาคาบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตาม
ปกติทั่วไป

16,468,027

1,383,355

1,862,728

959,920

1,005,334

21,438,080

1,345,504

139,490

909,286

168,063

-

1,675,690

269,164

1,219,775

-
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2. รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษัทไมมีรายการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเปนบุคคลเก่ียวโยงกัน

9.2.2 แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต

รายการธุรกรรมคาปรกติ

ในกรณีท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษัท

มีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการทำธุรกรรมการคาการดำเนิน

งานดังกลาวระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันในราคาตลาดโดย

มีอัตราคาบริการ และมีเง่ือนไขการชำระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขการคาอ่ืนๆ เทาเทียมหรือเปนเง่ือนไข

ในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอย พึงกระทำกับผูอื่นซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป

ในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีรายการซ้ือสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัด

ซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวของและเปนไปเพ่ือสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวาง

บริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อ

สนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรือ

อัตราคาบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถอางอิงท่ีมาของราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได 

และมีเง่ือนไขการชำระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ไมแตกตางจากการท่ีบริษัท

และ/หรือบริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับ

แกไขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลบังคับใชในวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการ

บริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวโยงกันที่เปนรายการธุรกรรม

ทางการคาปรกติหรือรายการสนับสนุนการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวางบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติในหลักการจาก

คณะกรรมการบริษัท

ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติ

ในหลักการใหฝายจัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาปรกติ

หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปรกติท่ีมีเง่ือนไขขอตกลงทางการคาท่ัวไป ซ่ึงมีราคาหรืออัตราคาบริการ

ตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได

บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการท่ีบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50

เทาน้ัน ภายใตเง่ือนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ

10 การใหความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวที่

สวนกลางเพื่อใหสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

กอประโยชนสูงสุดแกบริษัทในกลุมโดยรวม

รายการธุรกรรมที่เปนการคา

ปรกติ หรือรายการธุรกรรมที่

สนับสนุนการคาทั่วไป

การใหความชวยเหลือ

ทางการเงิน

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย



ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมบริษัทใน

3 ลักษณะคือ  

1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน

และนำเงินกูดังกลาวไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.25 ตอป ซึ่ง

โดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง

ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจาก

สถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ

ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือใหบริษัทยอยท่ีจัดต้ังในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบัน

การเงินในประเทศน้ันๆ โดยไดรับเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ียสำหรับลูกคาช้ันดี (Prime Rate) จากผูใหกู

3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ ส้ินวันทำการ ระบบ

Liquidity Management จะทำหนาท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวท่ีบัญชีเงินฝาก

ของบริษัทแม ซ่ึงเงินฝากท่ีโอนไปไวท่ีบัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะส้ัน

จากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหาก

บริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวนเกินโอนไปยังบริษัทยอยที่

ตองการใชเงินซึ่งเงินที่โอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทในเครือ

และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน   

ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทท่ีมีสภาพคลองสวน

เกินจะไดรับดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะท่ีบริษัทท่ีมี

ความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมีตนทุนทางการเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การ

ทำรายการดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน

ภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัท  

รายการธุรกรรมประเภทอื่น

นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน

ที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ความหมายของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย
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ONE REPORT สวนที่

รายงานและงบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอ
รายงานทางการเงิน1
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต2
งบการเงิน3
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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
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