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นับเปนหาทศวรรษแหงความภาคภูมิใจที่ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
“BDMS” เติบโตอยางยั่งยืนมั่นคง

เรามุงมั่นสูการเปนผูนำในการปฏิรูป
การดูแลสุขภาพ ใหการดูแลที่สรางสรรค 
ผสานเปนหนึ่งเดียวกับการเอาใจใส
และมิตรไมตรีแบบไทย เพื่อยกระดับสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดีของทุกคน โดยมีวิสัยทัศน
ในการเปนศูนยกลางทางการแพทย
แหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มุงสูการ
ดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน
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ป 2565 สถานการณในประเทศ
และทั่วโลกเริ่มฟนตัวจากการแพร
ระบาดของโรคโควิค-19 และมีแนว
โนมกลับเขาสูภาวะปกติมากขึ้นเปน
ลำดับ โดยจะเห็นไดจากหลายประเทศ
ท่ัวโลกประกาศยกเลิกขอจำกัดการ
เดินทางของประชาชน สงผลใหรายได
จากภาคการทองเที ่ยวและธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวของปรับเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ที่ไดรับผลดีจากการเปดประเทศ 

ทั้งนี้ แมวาสถานการณตางๆ จากภาย
นอก จะมีปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต
บริษัทก็มิไดหยุดท่ีจะพัฒนากิจการใหกาว-
หนา ทันสมัย ม่ันคง และโปรงใส เพ่ือใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกใน
สมัยนี้ โดยการปรับกลยุทธการดำเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ใหกาวสูผูนำ
ในดาน Digital Health และดาน Wellness 
ของผูสูงอายุ ซึ่งทั้งสองดานนี้ ในปจจุบันมี
การเปล่ียนแปลงและกาวหนาไปอยางมาก 
นอกจากการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้แลว 
บริษัทยังใชนโยบายทางการเงินที่มีความ
รัดกุม มีการบริหารจัดการงบประมาณและ
ตนทุนอยางเหมาะสม สงผลใหผลประกอบ
การของบริษัทและบริษัทในเครือ อยูใน
ระดับที่นาพอใจและเปนไปตามเปาหมาย
โดยในป 2565 บริษัทมีรายได 92,975 
ลานบาท และมีกำไร 12,606 ลานบาท ซ่ึง
เปนการเติบโตเขาสูระดับปรกติกอนเกิด
สถานการณ COVID-19 รวมถึง TRIS Rating 
ไดปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกรจากระดับ 
“AA” เปน ระดับ “AA+” ดวยแนวโนม
อันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งสะทอนถึงผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ดีกวาที่คาดหมาย
ตลอดจนฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง
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สารประธาน
กรรมการบริษัท



นอกจากการพัฒนาและการลงทุนในนวัตกรรมทางการแพทย
แลว ฝายจัดการของบริษัทไดเห็นความสำคัญของการพัฒนา
บุคลากร จึงไดจัดโครงการ BDMS Awards ซึ่งเปนกิจกรรม
ภายในองคกรที่ดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปดโอกาสให
บุคลากรภายในเครือขาย BDMS ไดแสดงศักยภาพและผลงาน
นวัตกรรมที่มีคุณคาตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก
องคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรม
ภายใตการเลือกเคร่ืองมือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สามารถ
ตอบสนองกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลเพื ่อประยุกตใชในเชิง
พาณิชยได 

ในดานสังคมและสิ่งแวดลอม เครือ BDMS ยึดมั่นตอการ
ดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึงความ
สำคัญของการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และมุงเนนการสราง
จิตสำนึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม บริษัทไดเร่ิมโครงการ Green 
Hospital ซ่ึงวางเปาหมายใหเปนมาตรฐานของโรงพยาบาลและ
ธุรกิจในเครือ BDMS ทั้งหมด ทั้งนี้ อางอิงเกณฑการประเมิน
มาตรฐานความปลอดภัย ภายใตกรอบการดูแลสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) ซึ่งเปนเกณฑประเมินอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ท่ีมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนาข้ึนโดย U.S. Green Building 
Council (USGBC) โดยปจจุบันโรงพยาบาลในเครือ 4 แหง ไดแก 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โรง-
พยาบาลกรุงเทพเชียงราย และโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเน-
ช่ันแนล ไดรับการรับรองมาตรฐาน LEED 2009 for Healthcare 
ซ่ึงเนนประเมินความย่ังยืนและประสิทธิภาพของโรงพยาบาลท้ัง
ในแงของสุขภาพผูปวยและคุณภาพสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน 

แมในชวง 2-3 ปที่ผานมา บริษัทจะประสบกับวิกฤตการณ
ตางๆ รวมถึงในอนาคตอาจมีปญหาที่ทาทายรออยูอยางไรก็ดี 
บริษัทมีทรัพยากรบุคคลท้ังทางดานการแพทย การบริหาร และ
ฝายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ และพรอมที่จะทำงานรวมกัน
อยางเปนน้ำหน่ึงใจเดียว เพ่ือผลักดันใหบริษัทกาวผานทุกวิกฤต
ไปไดอยางมั่นคง 
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(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี)
ประธานกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมตองขอขอบคุณทานผูถือหุน 
ผูใชบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกทาน ที่ไว
วางใจและใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีตลอด
มา โดย BDMS จะยึดมั่นการทำงานอยางมีประสิทธิภาพดวย
หลักธรรมาภิบาล มุงสูความเปนองคกรย่ังยืน สรางผลตอบแทน
ที่ดีตอผูถือหุน โดยใหความสำคัญตอการพัฒนานวัตกรรมอยาง
ยั่งยืนควบคูไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม อันเปนหลักการที่ได
ยึดถือมาโดยตลอด นอกจากน้ีผมขอขอบคุณ คณะแพทย พยาบาล 
บุคลากรทางการแพทย ตลอดจนผูบริหาร และพนักงานทุกทาน 
ท่ีรวมแรงรวมใจทุมเทความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีและมีสวน
รวมสราง BDMS ใหเติบโตมาตลอด 50 ป แหงการดำเนินงาน



จากสถานการณการระบาดโรค 
COVID-19 ในไทยท่ีมีแนวโนมท่ีดีข้ึน
จากชวง 2 ปที ่ผานมา เนื ่องจาก
ประชากรสวนใหญไดรับวัคซีนตาน 
COVID-19 อยางท่ัวถึง และจากการ
ท่ีปจจุบันนักทองเท่ียวตางชาติสามารถ
เดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตอง
แสดงใบรับรองการรับวัคซีนหรือผล
ตรวจเช้ือ COVID-19 ทำใหเกิดการ
ฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว รวมถึงการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ ซึ่งคาดวาจะเติบโตไดดียิ่ง
ข้ึนตอไปในระยะยาว นอกจากน้ีการ
ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีผานมา 
ยังสงผลตอพฤติกรรมในดานสุขภาพ
ของผูบริโภค โดยผูคนมีความใสใจ
ในการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน รวม
ถึงการใชบริการทางการแพทยผาน
ระบบดิจิทัลมากข้ึน เพ่ือลดความเส่ียง
จากการเดินทางติดตอระหวางกัน 

BDMS ตระหนักดีถึงพฤติกรรมและ
วิถีชีวิตแนวใหมในการดูแลสุขภาพ รวมถึง
พันธกิจในการใหบริการดานสุขภาพอยาง
ยั ่งยืน ซึ ่งมิใชเพียงผู ใหบริการดานการ
รักษาพยาบาล แตยังรวมถึงการปองกัน
กอนการเจ็บปวยหรือเกิดโรค และการ
ติดตามผลการรักษาและการฟนฟูใหกลับมา
สุขภาพดีดังเดิม บริษัทจึงใหความสำคัญและ
มีการลงทุนอยางตอเน่ืองเพ่ือกาวเขาสูธุรกิจ 
Wellness นอกจากการใหบริการ Wellness 
ในโรงพยาบาลในเครือ BDMS, BDMS 
Wellness Clinic และ BDMS Wellness 
Resort แลว BDMS ยังไดริเริ่มโครงการ
ศูนยสุขภาพแบบครบวงจร “BDMS Silver 
Wellness & Residence” เพื่อรองรับ
การดูแลสุขภาพเชิงปองกันสำหรับกลุม
ผูสูงวัยและผูที่ใสใจสุขภาพ โดยเนนการ
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สารประธาน
กรรมการบริหาร
และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ



สงเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อปองกันโรคและฟนฟูสุขภาพเฉพาะ
บุคคล ภายใตหลักการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมเพื่อสราง
ความสมดุลของชีวิตใหยืนยาวอยางย่ังยืน (Longevity) โครงการ 
BDMS Silver Wellness & Residence ประกอบดวย สวนที่
พักอาศัย (Silver Residence), ศูนยดูแลสุขภาพเชิงปองกัน 
(BDMS Silver Wellness & Longevity), ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
สุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Rehabilitation Center), 
ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน (Living Health Community 
Center), โรงแรมสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hotel), ศูนยวิจัย
นวัตกรรมสงเสริมสุขภาพ (Lifespan Innovation Center) และ
ศูนยรับและสงตอผูปวย (BDMS Referral Network) ท้ังน้ี การ
พัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence จะเอ้ือ
ประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของ BDMS อยางย่ังยืน โดยครอบ
คลุมท้ังการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพในหลากหลายมิติ 
รวมถึงการขยายธุรกิจสุขภาพ Wellness ใหแพรหลายในวงกวาง 
เพื่อมุงสูความเปนผูนำในการใหบริการดานเวชศาสตรชะลอวัย
และการฟนฟูสุขภาพในภูมิภาคเอเซีย นอกจากนี้เครือ BDMS 
ยังไดเขาลงทุนใน บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด 
(N Health Novogene Genomics Company Limited : NNG) 
ซ่ึงใหบริการตรวจพันธุกรรม เพ่ือรองรับการรักษาแบบการแพทย
จีโนมิกส (Genomics Medicine) ที่ใชขอมูลพันธุกรรมเฉพาะ
บุคคลมาใชในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ท้ังในดานการปองกัน 
วินิจฉัย และการรักษาโรคแบบเฉพาะรายบุคคล ซ่ึงถือเปนนวัต-
กรรมการบริการทางการแพทยท่ีเปนจุดเปล่ียนของวงการแพทย
แหงอนาคต 

นอกจากนี้ BDMS ยังใหความสำคัญดาน Healthtech ซึ่ง
จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการดูแลสุขภาพมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพการใหบริการที่สูงขึ้น ทั้งในแงการรักษาและการ
ปองกันโรค จึงกำหนดใหมีการลงทุนในธุรกิจ Startup เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการการแพทยใหมๆ  เชน บริษัท เพอรเซปทรา 
จำกัด startup ที่นำ ปญญาประดิษฐมาใช เพื่อการวินิจฉัยโรค
ทรวงอกจากภาพรังสี ซึ่งปจจุบันมีการใชงานจริงใน 80 โรง-
พยาบาลท่ัวประเทศ, Mineed เทคโนโลยี Micro Needle เพ่ือ
การสงผานยาใตผิวหนัง ลดความเจ็บปวดในการใหยา, Sukha 
เซลลูโลสที่ใชแทนพลาสเตอรปดแผล, Ooca แอพพลิเคชั่น
ปรึกษาจิตแพทยและนักจิตวิทยาแบบ online เปนตน รวมถึง
ไดริเริ่มและพัฒนาระบบ BDMS Health Ecosystem ภายใต
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การพัฒนาอยางยั่งยืน
ในมุมมองของ BDMS 
นอกจากจะสรางการเติบโต
ของรายไดและผลกำไร
แกผูถือหุนแลว จะตองยึดมั่น
ในการดำเนินธุรกิจภายใต
หลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

แพลตฟอรม BeDee เพื่อขยายโอกาสในการรับบริการทางการ
แพทยผานระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เสมือนเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวย Teleconsultation รองรับการ
พบแพทยและรับคำปรึกษาผานระบบ online, Telepharmacy 
การใหคำปรึกษาจากเภสัชกรเพ่ือรองรับการส่ังยาพรอมจัดสงยา
ถึงบาน ผานแอพพลิเคช่ันท่ีเช่ือมตอกับเครือขายรานขายยา SAVE 
DRUG ของ BDMS รวมถึง Health Content การใหความรู
ดานสุขภาพ และ Health Mall การจำหนายสินคาและผลิต-
ภัณฑเกี่ยวกับสุขภาพ 

ในดานสถานะทางการเงิน บริษัทยังคงมีการเติบโตท่ีแข็งแกรง
จากการปรับกลยุทธและรูปแบบการใหบริการที่สอดคลองกับ
สถานการณ ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนอยางมีประ-
สิทธิภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ไดเพิ่มอันดับ
เครดิตองคกรของ BDMS ในป 2565 จากระดับ “AA” เปน
ระดับ “AA+” ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 
โดยพิจารณาจากการเปนผูใหบริการดานสุขภาพภาคเอกชน
รายใหญที่สุดในประเทศไทย และผลการดำเนินงานที่แข็งแกรง
ในป 2564-2565 ซ่ึง TRIS เช่ือวาการขยายเครือขายโรงพยาบาล 
ตลอดจนการใหบริการทางการแพทยรูปแบบใหม และการนำ
เทคโนโลยีทางการแพทยขั้นสูงดังกลาวขางตนมาใช จะชวยให
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บริษัทเขาถึงกลุมผูปวยใหมๆ  และเพ่ิมศักยภาพในการสรางรายได
ใหดีข้ึน ประกอบกับรายไดจากผูปวยตางชาติมีทิศทางฟนตัวอยาง
ชัดเจน โดยคาดวาจำนวนจากผูปวยตางชาติในป 2566 จะกลับ
ขึ้นมาอยูในระดับที่ใกลเคียงกับชวงกอนมีการแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 

ทั้งนี้ BDMS ในฐานะองคกรธุรกิจดานการแพทยและการ
ดูแลสุขภาพขนาดใหญ ไดกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใต BDMS Sustainability 
Framework ข้ึน เพ่ือใหทุกหนวยงานภายใต BDMS ยึดถือเพ่ือ
ขับเคลื่อนเปาหมายขององคกรไปในทิศทางเดียวกัน โดยการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในมุมมองของ BDMS นอกจากจะสรางการ
เติบโตของรายไดและผลกำไรตอบแทนแกผูถือหุนแลว จะตอง
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึง
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตลอดจนสิ่งแวดลอมและ
สังคมโดยรวมเปนสำคัญ โดยบริษัทมีนโยบายในการเสริมสราง
ความตระหนักรูอยางตอเนื่องในเรื่องการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใหแกทุกคนในองคกร โดยดำเนินการผานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดับองคกร (Enterprise Risk Management 
Steering Committee) ในดานส่ิงแวดลอม BDMS ไดประกาศ
ความมุงม่ันในการเปนธุรกิจคารบอนต่ำและย่ังยืน พรอมต้ังเปา
การปลดปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนยภายในป 2593 นอกจากน้ี 
BDMS ยังมุงม่ันในการดำเนินกิจการตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
โดยเคารพความเสมอภาค รวมถึงการดูแลบุคลากร และสังคม
อยางยั่งยืน 

จากการดำเนินธุรกิจตามกรอบ BDMS Sustainability 
Framework และการวางแผนงานดานการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สงผลให BDMS ไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกดัชนีความ
ย่ังยืนดาวโจนส กลุมตลาดเกิดใหม Dow Jones Sustainability 
Indices - Emerging Market ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 (ป 2564 และ
ป 2565) ถือเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ
รายแรกของไทยและภาคพื้นเอเชียที่ผานการคัดเลือกเขาเปน
สมาชิกของ DJSI อีกท้ังยังไดรับการคัดเลือกเขาสูรายช่ือหุนย่ังยืน 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) กลุมบริการ 
ตอเน่ืองเปนปท่ี 3 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
ไดรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ จาก
โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies นอกจากน้ี ยังไดรับรางวัล Outstanding Innovative 
Company Awards จากโครงการ SET Awards สำหรับผลงาน
นวัตกรรมทางดาน "ระบบการแพทยทางไกล ไรขีดจำกัด" ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันในการสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึง
เจตจำนงในการดำเนินธุรกิจแบบย่ังยืน ตามนโยบายการดำเนิน
ธุรกิจที่ตองการขับเคลื่อนองคกรไปสูความยั่งยืนในทุกๆ ดาน 

อาจกลาวไดวาตลอดระยะเวลากวา 50 ปแหงการดำเนินงาน 
BDMS ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล โดย
คำนึงถึงประโยชนตอบแทนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
ควบคูไปกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลในประเทศและคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรในการเปนศูนยกลางทางการแพทย
แหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และมุงสูการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน

ในนามของ BDMS ดิฉันขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูรับบริการ 
พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ท่ีไดใหความ
เชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทดวยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณคณะแพทย พยาบาล และพนักงานทุกทาน ที่รวม
เปนสวนหนึ่งของความสำเร็จของ BDMS ในวันนี้ และพรอมที่
จะทุมเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือพัฒนาองคกร
ใหเจริญเติบโตกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ
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141,543
 47,830
 93,713

 88,535
 92,968
 12,606
 12,606

 1.3
 1.1

 39.5
 13.0
 34.6

 36.6
 18.4
 13.6
 14.5

 9.3
 21.3
 0.7 

 0.5
 36.3
75.64/

 
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

 
128,454
 40,689
 87,765

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

 1.5
 1.3

 40.7
 14.0
 34.5

 33.5
 15.0
 10.5
 9.2

 6.0
 17.1
 0.6

 0.5
 24.1
90.1

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 22 กุมภาพันธ 2566 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.60 บาทตอหุน
    ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในเดือนกันยายน 2565 ในอัตรา 0.30 บาทตอหุน คงเหลือเงินปนผลที่จะจายในครั้งนี้ในอัตรา 0.30 บาทตอหุน

2565 25632564

ภาพรวมทางการเงิน
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2564 2565

24.7%
21.6% 23.2%

2563

รายไดจากการดำเนินงานรวม EBITDA และอัตรา EBITDA

อัตราการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงานรวม

2564 25652563

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

2564 25652563

เงินปนผลจายตอหุน

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

2564

9.6%

10.5%

22.8%

25652563

-17.6%

10.4%

0.45 0.600.55

หมายเหตุ: รายไดจากการดำเนินงานรวม คำนวณจากรายไดจากการรักษาพยาบาล + รายได
จากการจำหนายสินคา + รายไดอื่น

หมายเหตุ: EBITDA คือ กำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคา
และคาตัดจำหนาย 

รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)

อัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

อัตรากำไร EBITDA

* คณะกรรมการบริษัทมีมติเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2566 เสนอจายเงินปนผลท่ีอัตรา 0.60 บาทตอหุน 

ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในเดือนกันยายน 2565 ในอัตรา 0.30 บาทตอหุน 

คงเหลือเงินปนผลที่จะจายในครั้งนี้ในอัตรา 0.30 บาทตอหุน

EBITDA (ลานบาท)

13.6%

75,714 92,96869,057

7,936 12,6067,214

17,545  22,933 14,938
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สัดสวนรายได
จากการรักษาพยาบาล
ในกรุงเทพและนอกเขตกรุงเทพ

จำนวนผูปวยนอก
และผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

สัดสวนรายไดจากการ
รักษาพยาบาลตามสัญชาติ

สัดสวนรายได
จากการรักษาพยาบาล
ตามประเภทผูใชบริการ

 25,960 

 3,207 

2020

 26,723 

 3,836 

2021

 32,915 

 4,732 

2022

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน

จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

หมายเหตุ: จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ไมรวมผูปวยใน Hospitel

ผูปวย
ชาวไทย

ผูปวย
ชาวตางชาติ

57%

53%

43%

24%

76%

47%

โรงพยาบาล
ในกรุงเทพ

โรงพยาบาล
นอกกรุงเทพ

ผูปวยใน

ผูปวยนอก
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2564

40,689

2565

47,830

2563

44,588

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

2564

87,765

2565

93,713

2563

91,463

สวนของผูถือหุนรวม

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

หนี้สินรวม (ลานบาท)

2564 20222563

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวน
ของผูถือหุนและอัตราสวน
หนี้สินสุทธิตอ EBITDA

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.5 0.5

2564

 128,454 

2565

 141,543 

2563

 136,050 

0.3

0.1 0.10.1
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คณะกรรมการ
บริษัท

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี  
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 
รองประธานกรรมการ

นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ
กรรมการและผูกอตั�ง

แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ 
กรรมการผูอำนวยการใหญ 
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นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  
กรรมการอิสระ

นายธงชัย จ�รอลงกรณ 
กรรมการ

นายประดิษฐ ทีฆกุล 
กรรมการ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ 
กรรมการอิสระ
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นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการ

นายกานต ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ

นายอัฐ ทองแตง
กรรมการ
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ดร.สุภัค ศิวะรักษ�  
กรรมการอิสระ

นายปร�ดี ดาวฉาย
กรรมการอิสระ

ดร.ว�รไท สันติประภพ
กรรมการอิสระ



คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ว�รไท สันติประภพ
กรรมการตรวจสอบ
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แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการบร�หาร

นายธงชัย จ�รอลงกรณ
กรรมการบร�หาร

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการบร�หาร

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
กรรมการบร�หาร

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบร�หาร

คณะกรรมการ
บริหาร
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นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
กรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

นายปร�ดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
กรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน



นายประดิษฐ ทีฆกุล
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางนฤมล นอยอ่ำ
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

ดร.สุภัค ศิวะรักษ�
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
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นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
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แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

นางนฤมล นอยอ่ำ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส /
ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น

นายศร�ภพ สารสาส
ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
ประธานฝายแพทย

คณะผูบริหาร



of EXCELLENCE

 50years
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จัดตั้งขึ้น โดยกำหนดวิสัยทัศน เพื่อการบริการสำหรับการสงเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล 

โดยเนนการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อปองกันโรค และการสงเสริมฟนฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล 

ภายใตหลักการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม เพื่อการสรางความสมดุล

ของชีวิตใหยืนยาวอยางยั่งยืน (Longevity)

โครงการศูนยสุขภาพแบบครบวงจร

BDMS
Silver Wellness & Residence
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การพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
เพื่อการอยูอาศัย (Silver Residence)

เพ่ือสนับสนุนท่ีพักอาศัย ภายใตแนวคิดการสรางคุณภาพชีวิต
อยางสมดุล เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุม Silver Age 
รวมถึงกลุมชาวตางชาติท่ีพำนักในประเทศไทยระยะยาว สำหรับ
การบริการดานสันทนาการสงเสริมสุขภาพ พรอมการบริการ
ใหออกแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลใหแกสมาชิก
ผูพักอาศัยในโครงการ อีกทั้งการบริการการดูแลรักษาปญหา
สุขภาพเบื้องตน ดวยระบบการแพทยทางไกล ผานบุคลากร
โรงพยาบาลในเครือ BDMS 

ศูนยดูแลสุขภาพเชิงปองกัน 
(BDMS Silver Wellness & Longevity)

สำหรับทุกชวงวัยท่ีตองการสงเสริมสุขภาพ คนหาปญหาสุขภาพ
เพ่ือวางแผนออกแบบโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ท่ีเหมาะสมกับ
ชวงวัย และความตองการเฉพาะดานจากการบงช้ีปญหาสุขภาพ
เบ้ืองตน เพ่ือแกไขขอบกพรองของรางกาย ควบคูกับการบำบัด
จิตใจ และการออกแบบโภชนาการ โดยเนนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชชีวิต (Lifestyle Medicine) เนนการสราง
ผสานการใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ภายใตการดูแลโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญ ในกรณีที่ตรวจพบรอยโรค และ ความเจ็บ
ปวย สามารถเขาถึงและสงตอไปยังผูเช่ียวชาญโรงพยาบาลใน
เครือ BDMS เพื่อรักษาตอเนื่องเพิ่มเติม

การพัฒนาศูนยเวชศาสตรฟนฟูสุขภาพ
เฉพาะบุคคล (Personalized Rehabilitation Center)

การใหบริการกิจกรรมเวชศาสตรฟนฟูสุขภาพ และการบำบัด
สุขภาพดวยการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับกลุมผูพักฟน
สมรรถภาพรางกาย หลังการรักษาและการผาตัดจากโรง-
พยาบาลจนสามารถถึงเกณฑใหออกจากโรงพยาบาลได เพื่อ
เตรียมความพรอมใหสามารถกลับไปใชชีวิตไดอยางปกติ โดย
เนนการบูรณาการความรูความเชี่ยวชาญดานการแพทยและ
กายภาพบำบัด ประกอบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมดานการแพทย 
ผสานศาสตรการดูแลสุขภาพแบบตะวันออก ศาสตรแพทย
แผนไทย

ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน 
(Living Health Community Center)

การเปดพื้นที่สรางศูนยสุขภาพชุมชน เพื่อรวบรวมรานคา 
ผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพช้ันนำ รานอาหารเพ่ือสุขภาพ นิทรรศ
การสุขภาพและงานแสดงศิลปะเพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจ 
พื้นที่สันทนาการ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอบรม และ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยการแบงปนความรูความเช่ียวชาญ
ดานสุขภาพขององคกร เพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกธุรกิจเครือขาย
ในบริเวณใกลเคียง

1 2

3 4

การพัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence จะเอื้อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจของ BDMS อยางยั่งยืน
ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพ ในหลากหลายมิติ ขยายธุรกิจสุขภาพ Wellness ใหกวางขึ้น เนนกลุม 
Silver Age ผูท่ีใสใจสุขภาพ ท้ังชาวไทยและตางชาติ สูความเปนผูนำในการใหบริการดานเวชศาสตรชะลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ
ในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการโดยมุงเนนการขยายธุรกิจ
เพ่ือใหครอบคลุมการบริการทางการแพทยท่ีเนนดานการปองกันและการดูแลสุขภาพแบบองครวม นอกจากน้ี แนวทางการดำเนินงาน
โครงการ Silver Wellness ดวยการผสมผสานการดูแลสุขภาพและการใชชีวิตในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่โดดเดนทามกลางศูนยรวม
ความเจริญสมัยจะเปนหนึ่งในการยกระดับ เพื่อการพัฒนาศูนยสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กรุงเทพมหานครโดยภายในโครงการ ประกอบดวย

56-1 ONE REPORT 2565 | 26



โรงแรมสงเสริมสุขภาพ
(Wellness Hotel)

การบริการโรงแรม สำหรับรองรับกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
โดยในลักษณะการเขาพักระยะส้ัน ไดแก โปรแกรมการเขาพัก 
เพื่อการรับบริการตรวจสุขภาพเชิงลึก พรอมกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพเฉพาะบุคคล ลดความเหนื่อยลาจากภาระงาน ควบคู
กับการฟนฟูสภาพจิตใจ ลดความเครียดในชีวิตประจำวัน และ
สรางความสดชื่นใหรางกาย โดยการบริหารจัดการโรงแรม 
รวมกับพันธมิตรในธุรกิจโรงแรมชั้นนำ เพื่อใชทรัพยากรของ
โครงการฯ จัดเตรียมเพื่อใหบริการสงเสริมสุขภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ศูนยวิจัยนวัตกรรมสงเสริมสุขภาพ 
(Lifespan Innovation Center)

การสรางความรวมมือ เพ่ือการสรางเครือขายพันธมิตรนวัตกรรม 
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยมุงเนนการวิจัย เพื่อการ
ใชนวัตกรรมสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต การบูรณาการ
องคความรูแพทยแผนไทย รวมกับเทคโนโลยีทางการแพทย
ในระดับพันธุกรรม และชีวโมเลกุล พรอมสรางกระบวนการ
ผลักดันใหเกิดการประยุกตการใชนวัตกรรมในเชิงพาณิชย
อยางแทจริง เพื่อประโยชนในการตอยอดเทคโนโลยีทางการ
แพทยของประเทศไทย อันจะนำไปสูการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

ศูนยรับและสงตอผูปวย 
(BDMS Referral Network)

การพัฒนาศูนยรับและสงตอผูปวย เนื่องจากทำเลที่ตั้งของ
โครงการฯ อยูใจกลางเมือง เอื้อตอการคมนาคมสำหรับการ
เคล่ือนยายผูปวยในกรณีฉุกเฉิน ไปสูโรงพยาบาลในเครือ BDMS 
ถือเปนหนึ่งในการประยุกตใชความเชี่ยวชาญทางการแพทย
ของเครือโรงพยาบาล BDMS เพื่อคืนสูสังคม นอกจากนี้ ดวย
ความพรอมของบุคลากร และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัย
ของโครงการฯ จึงสามารถเปนศูนยรับผูปวย เพื่อพักฟนภาย
หลังการผาตัด ฟนฟูสุขภาพใหสามารถกลับมาใชชีวิตไดอยาง
ปกติสุข

5 6

7

Trustworthy
Comprehensive

Lifespan

Innovation 
Healthcare

Silver Residence

Remarkable Landmark

Wellness & 
Longevity Clinic

Referral Network

Wellness Living Mall

Telecare & Wellness
Service

Wellness Residence
Service

Wellness Hotel

Personalized
Rehabilitation

Center

Lifespan
Innovation

Center
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การรับรองคุณภาพ
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คุณภาพการใหบริการ

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  

11
Joint Commission 
International

10
JCI : Clinical Care Program 
Certification Standards

3
Advanced HA Advanced HA

34
Hospital 
Accreditation

by Land, Sea and Air

CAMTS & CAMTS GLOBAL
 Dual Medical 

Transport Accreditation

(2561-2568)

คะแนนรวมการใหบริการของโรงพยาบาลในเครือ BDMS 
(% Top Box Score) ป 2561-2565
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

คำอธิบายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการ
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1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท โดยเริ่มเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2515 และนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
เปนบริษัทมหาชนจำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,758.22 ลานบาท เปนทุนที่ออกและเรียก
ชำระแลว จำนวน 1,589.20 ลานบาท

ปจจุบัน บริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา 
จำนวนรวม 56 แหง (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) ดำเนินการภายใตช่ือโรงพยาบาล 6 กลุม คือกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาล
สมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาลเปาโล และกลุมโรงพยาบาลรอยัล นอกจากน้ี บริษัทยังดำเนิน
ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดูแลปองกันและการฟนฟูสุขภาพ ไดแก บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส 
รีสอรท จำกัด รวมถึงธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑ เปนตน

1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ

ศูนยกลางทางการแพทยแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
มุงสูการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน
เรามุงมั่นสูการเปนผูนำในการปฏิรูปการดูแลสุขภาพ 
ใหการดูแลที่สรางสรรค ผสานเปนหนึ่งเดียวกับการ
เอาใจใสและมิตรไมตรีแบบไทย เพื่อยกระดับสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดีของทุกคน

พันธกิจ



• ศูนยกลางทางการแพทย
  แหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก :
มุงเนนโครงสราง กระบวนการ มาตรฐานดานการบริการ

และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนประสิทธิผลการ

ดำเนินงานใหถึงระดับศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

• การดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน : 
ใหการดูแลรักษาตลอดจน การปองกันและสงเสริมสุขภาพ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา

• ความพึงพอใจ :
การใหบริการที่สรางสรรค ใสใจ สามารถวัดผลเพื่อปรับปรุง 

พัฒนาไดอยางตอเนื่อง

• ยกระดับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทุกคน :
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังรับการบริการ

ผูรับบริการ

เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทไดมีแนวทางดำเนินการ ดังตอไปนี้
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โรงพยาบาล

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ป 2565
• BDMS ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิก “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones 
Sustainability Indices :DJSI) กลุมตลาดเกิดใหม (Emerging Market Index) ประจำป 
2565 ซ่ึงเปนมาตรฐานการประเมินความย่ังยืนในการดำเนินธุรกิจระดับสากล ตอเน่ือง
เปนปท่ี 2 และเปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยและ
ภาคพ้ืนเอเชียท่ีผานการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกของ DJSI 2 ปซอน (ป 2564 และป 2565) 
โดย DJSI ถือเปนดัชนีหลักทรัพยที่ผูลงทุนสถาบันทั่วโลกใหการยอมรับ และเปนบท
พิสูจนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ทัดเทียมกับองคกรชั้นนำของโลก เพื่อ
เปาหมายในการสรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืน 

• BDMS ไดรับการคัดเลือกเขาสูรายช่ือหุนย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment: 
THSI) กลุมบริการ (SERVICE) ประจำป 2565 ตอเน่ืองเปนปท่ี 3 จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุนยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแล
และแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนใหธุรกิจดำเนินไปอยางมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล 
บูรณาการนวัตกรรมเพ่ือตอยอดคุณคาและพัฒนาสังคม ดูแลและรักษาส่ิงแวดลอม รักษา
และพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบและสงเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองครวม

• BDMS ไดพัฒนา Healthcare Ecosystem ภายใตแพลตฟอรม BeDee เพื่อขยาย
โอกาสในการรับบริการทางการแพทยผานระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เสมือนเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวย Teleconsultation การรับคำปรึกษาจาก
แพทยผานระบบ online, Telepharmacy การใหคำปรึกษาจากเภสัชกรเพื่อรองรับ
การสั่งยาพรอมจัดสงยาถึงบาน ผานแอพพลิเคชันที่เชื่อมตอกับเครือขายรานขายยา 
SAVE DRUG ของ BDMS รวมถึง Health Content การใหความรูดานสุขภาพ และ 



56-1 ONE REPORT 2565 | 32

Health Mall การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรม
ขางตน ถือเปนหนึ่งในการการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาล และปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการใหบริการทางการแพทย 

• โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล (BIH) ไดรับการรับรองมาตรฐาน LEED 2009 
for Healthcare (Leadership in Energy and Environment Design) จากพันธกิจ
ของ BIH ซึ่งมุงมั่นเสริมสรางสังคมแหงความยั่งยืน และมุงเนนการลดผลกระทบของ
การพัฒนาความเจริญที่สงผลตอสิ่งแวดลอม

• ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ 
BDMS EMERGENCY SERVICES (BES) ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคล่ือน
ยายผูปวยวิกฤติทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on 
Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน CAMTS 
Global (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems 
Global) ตอเน่ือง 2 สมัยซอน (ป 2561-2564 และป 2565-2568) โดยเปนผูใหบริการ
รายท่ีสองของเอเชียและท่ีสามของโลก ท่ีไดรับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการ
เคล่ือนยายผูปวย CAMTS - CAMTS Global  “Dual Accreditation” และไดรับการ
รับรองมาตรฐานการเคลื่อนยายผูปวยทางน้ำโดยเรือเปนรายแรกของโลก และยังเปน
รายแรกของเอเชียท่ีผานการรับรองครบทุกหมวดการเคล่ือนยายผูปวย BDMS EMERGENCY 
SERVICES (BES) จากบริการเคล่ือนยายผูปวยดวยมาตรฐานความปลอดภัยอยางดีท่ีสุด

ป 2564
• BDMS ไดดำเนินโครงการ BDMS Genomic Center โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
การตรวจพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลท้ังในเชิง
การปองกันและการรักษา ตลอดจนสนับสนุนงานดานการวิจัยและการพัฒนารวมกับ
บริษัทผลิตยาและวัคซีนในอนาคต โดยจะใหบริการแกลูกคาของโรงพยาบาลในเครือ 
BDMS ทั้ง 53 แหง รวมถึงโรงพยาบาลและหนวยงานภายนอก ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศอาเซียน ทั้งนี้ BDMS Genomic Center จะดำเนินการโดยบริษัท เอ็นเฮลท 
โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด (N Health Novogene Genomics Company Limited) ซ่ึง
เปนบริษัทยอยท่ีเครือ BDMS ไดรวมลงทุนกับ NovogeneAIT Genomics Singapore 
Pte. Ltd. ในสัดสวนรอยละ 75:25 

• 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
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standard) และมาตรฐานการจัดการศึกษา (Teaching/Education standard) จาก 
SSH เปนแหงแรกในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 ถือเปนการรับรองคุณภาพ
การฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยเทคนิคจำลองสถานการณเสมือนจริงทางการแพทย
ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนแพทย
ช้ันนำตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส มหาวิทยา-
ลัยเยล 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 อยาง
ครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการผูรับบริการในโลกปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว 

ป 2563
• จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 เครือ BDMS ไดปรับเปลี่ยนกระบวน
การทำงาน รวมถึงพัฒนารูปแบบและระบบใหบริการดานการแพทยแกผูปวยในหลายดาน 
เพื่อความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ อาทิเชน 
> การบริการดานการแพทยผานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecare) เพื่อใหผู

ปวยสามารถติดตอปรึกษาแพทยผานระบบการรักษาออนไลนไดตลอดเวลา 
> การนำ Tytocare นวัตกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องตนมาใชเพื่อใหผูปวยสามารถ

คัดกรองโรคเบื้องตนและสงผลใหแพทยเพื่อวินิจฉัย on-line ลดความเสี่ยงจากการ
เดินทางของผูปวย   

> การพัฒนาหุนยนตฆาเชื้อเพื่อความสะอาดในหองพักผูปวย COVID-19
> โครงการการจัดสงยาและเวชภัณฑแกผูปวยโดยนำแอพพลิเคชั่น Pharmasafe มา

ประยุกตใชเปนชองทางติดตามการจัดสงยาและใหคำปรึกษาการใชยาโดยเภสัชกร
ของโรงพยาบาล 

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด บริษัทยอยในเครือ BDMS ไดเปดใหบริการ 
“โรงพยาบาลจอมเทียน” ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 232 เตียง ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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จากการแพรระบาดโควิด-19 ในชวงที่ผานมา BDMS ไดปรับแผนกลยุทธองคกรเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยริเร่ิมระบบ BDMS Telehealth Anywhere ซ่ึงเปนหน่ึงในนวัตกรรมการพัฒนาการบริการทางการแพทยรูปแบบใหม มุงเนนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและความพึงพอใจของผูปวย ควบคูกับการคงไวซึ่งมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เปนเลิศ คำนึงถึง

ความปลอดภัยของผูปวยสูงสุด มากกวาการสรางผลประกอบการทางธุรกิจ ระบบ Telehealth เปนหน่ึงในเคร่ืองมือเพ่ิมชองทางในการ

ปฏิสัมพันธระหวางแพทยผูดูแลและผูปวย ใหสามารถรับคำแนะนำและไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางฟงกช่ัน การรายงาน

ขอมูลสัญญาณชีพ และผลสุขภาพ ซึ่งเอื้อประโยชนตอผูปวยในกลุมโรคเรื้อรังที่จำเปนตองไดรับการดูแลทางการแพทยอยางตอเนื่อง

Health Content

Health Mall
Health Packages

N Health

Disease 
Management

Save Drug

Home Care

Home Lab
Service

Tele-Pharmacy

Tele-Consultation

Patient Health 
Record

BDMS Hospital
Network

Ecosystem

พัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดการดูแลสุขภาพ โดยผสมผสาน
เทคโนโลยีแบบ Hybrid healthcare service ชวยใหผูปวย
สามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดอยางทันทวงที ตลอด 24 
ช่ัวโมง ใน 7 วันตอสัปดาห ลดเวลาและทรัพยากรในการเดินทาง 
และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผูเขารับบริการและบุคลากร
ทางการแพทย 

โดยระบบ Tele-Consultation ซ่ึงดำเนินการโดยโรงพยาบาล
ในเครือ BDMS ไดแก My B+, Samitivej Plus, Health Up 
ปจจุบันสามารถใหบริการคำแนะนำทางการแพทยไดหลากหลาย
ถึง 13 กลุมโรค เทียบเคียงในโรงพยาบาล อาทิเชน โรคเบาหวาน 
โรคทรวงอก โรคทางเดินอาหาร ศูนยภูมิแพ ศูนยไต จักษุวิทยา 
และสูตินรีเวช เปนตน โดยในป 2565 พบวา มียอดลงทะเบียน
แอพลิเคช่ันรวมมากกวา 511,000 ราย (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 
2565) 

BDMS Telehealth Anywhere 

HYBRID
HEALTHCARE

SERVICE

การนัดหมาย
แพทยผาน

ระบบออนไลน

การบริการเก็บ
ผลตรวจรางกาย

ในบาน

จัดสงยา
และใหคำแนะนำ
การใชยาดวย

เภสัชกรผานระบบ
ออนไลน

การบริการ 
Tele-

Consultation

การแสดง
ผลตรวจรางกาย

ในรูปแบบ
ดิจิตอล
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการใหบริการ

ทางการแพทย
โดยสิ้นเชิง

ลดภาระงานของ
บุคลากรใหมีความพรอม

ในการดูแลผูปวย
ที่ตองพักรักษาตัว

ในโรงพยาบาล

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานไดถึง 

7.5 เทา

ลดตนทุนในการ
บริหารจัดการ

สำหรับการปฏิบัติงาน
ที่พื้นที่โรงพยาบาล

ประชาชนเกิด
ความรูและความเขาใจ

ในการดูแลสุขภาพ
อยางถูกตอง

เขาถึงบริการ
ทางการแพทย
ไดอยางรวดเร็ว

โดยไมตองเดินทาง

ลดระยะเวลา
การรอคอย
ไดมากกวา 

รอยละ 61

BDMS ไดพัฒนา Healthcare Ecosystem ใหมีความครบถวนสมบูรณอยางบูรณาการภายใต

แพลตฟอรม BeDee เพ่ือขยายโอกาสในการรับบริการทางการแพทยแบบครบวงจร เสมือนเขารับ

การรักษาในโรงพยาบาล ในทุกพ้ืนท่ีทุกเวลา ดวยรูปแบบนวัตกรรมการใหบริการทางการแพทยใหม

จากตนน้ำ จนถึงปลายน้ำ ผานกระบวนการดูแลรักษาและใหบริการจากบุคลากรผูเชี่ยวชาญใน

เครือขาย BDMS ไดแก ระบบบริการการแพทยทางไกล Telehealth ระบบการจัดสงยาถึงบาน 

Telepharmacy ควบคูกับการใหคำปรึกษาดานการใชยาผานแอพลิเคชั่นที่เชื่อมตอกับเครือขายรานยา 

Savedrug ของ BDMS ซึ่งใหบริการจำหนายและจัดสงยาและครุภัณฑทางการแพทย รวมถึงสินคา และผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขภาพ

ออนไลน Health Mall ซ่ึงผูรับบริการสามารถเลือกซ้ือสินคาเพ่ือสุขภาพท่ีครบครันทุกความตองการ ประกอบดวย ยาสามัญประจำบาน 

อุปกรณทางการแพทย วิตามิน และอาหารเสริม ซึ่งมีคุณภาพที่ดี ราคาเหมาะสม และบริการสงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ยกระดับมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล

และการบริการ
ดานสาธารณสุข
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รางวัล

Global Health 
Asia-Pacific 
Award 2022
เครือ BDMS ไดรับรางวัล Global Health Asia-Pacific 
Award 2022 ซ่ึงจัดโดย Global Health and Travel นิตยสาร
ช้ันนำดานการสงเสริมการทองเท่ียวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก ดังนี้ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ ไดรับรางวัล 2 สาขา 
ไดแก
> Truama Center of the Year in the Asia-Pacific 
> Mental Health and Rehabilitation Service Provider 
   of the Year in the Asia-Pacific 

• โรงพยาบาลสมิติเวช ไดรับรางวัลใน 2 สาขา ไดแก
> Hospital of the Year in Thailand
> Colorectal Cancer Service Provider of the Year 
   in Asia Pacific

2022 FinanceAsia's 
Best Companies 
in Asia poll
บริษัทไดรับรางวัล 2022 FinanceAsia's Best Companies 
in Asia poll จากนิตยสาร FinanceAsia โดยเปนการลงคะแนน
จากผูจัดการกองทุนและนักวิเคราะหทั่วโลก

• Best CEO in Thailand : 
  แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
• Best Managed Company in Thailand
• Best Investor Relations in Thailand
• Best in Healthcare Sector (Regional)

Overall Most 
Outstanding 
Company in Thailand
บริษัทไดรับรางวัล Overall Most Outstanding Company 
in Thailand ในงาน Asia’s Outstanding Companies 
Poll 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asiamoney

SET AWARDS 2022
บริษัทไดรับ 2 รางวัล จากโครงการ SET AWARDS 2022 โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก Outstanding Inno-
vative Company Awards และ Outstanding Investor 
Relations Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท 



Prime Minister’s 
Export Award 2022
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในเครือ BDMS ไดรับรางวัล Best 
of the Best & The Inspirers ในโครงการ Prime Minister’s 
Export Award 2022 ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 โดยเปนรางวัลสูงสุด
ของรัฐบาล ที่มอบใหกับโรงพยาบาลที่มีการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการแพทยมาพัฒนาใหสอดคลองกับกระแสสุขภาพ
ในบริบทโลกยุคใหม ดวยจุดเดนการนำนวัตกรรมทางการแพทย
ดานพันธุศาสตรและเทคโนโลยี AI มารักษาคนไข พรอมสราง
แรงบันดาลใจภายในองคกรใหรวมรณรงคชวยลดภาวะโลกรอน

Hospital Management 
Asia Awards 2022
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ในเครือ BDMS ไดรับรางวัล Excel-
lence Award ในหมวด Talent Development category : 
“PEM-STAR” A Novel Program to Enhance Pediatric 
Emergency Medicine Training in Thailand จาก Hos-
pital Management Asia Awards 2022 ซึ่งเปนรางวัล
ศักยภาพยอดเย่ียมในการดูแลผูปวยเด็กฉุกเฉิน เพ่ือยกยององคกร
ดานสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกท่ีมีความมุงม่ันในการยกระดับ
การใหบริการดานการดูแลผูปวย

The National 
Innovation Awards 2022
กลุมโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS ไดรับรางวัล
นวัตกรรมแหงชาติประจำป 2565 (The National Innovation 
Awards 2022) ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน ประเภทองคกร
ภาคเอกชนขนาดใหญ จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ โดย
นับเปนกลุมโรงพยาบาลแรกที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จาก
เกณฑการประเมินใน 8 มิติ ไดแก 1. ดานยุทธศาสตรนวัตกรรม 
2. ดานการมุงเนนธุรกิจ 3. ดานบุคลากร 4. ดานองคความรู 
5. ดานวัฒนธรรม 6. ดานทรัพยากร 7. ดานกระบวนการ และ 
8. ดานผลิตผล

HR Asia 
Awards 2022
กลุมโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS ไดรับ 2 รางวัล 
จาก นิตยสาร HR Asia ไดแก รางวัลองคกรดีเดนท่ีนาทำงาน
มากท่ีสุดในเอเชียประจำป 2565 (HR Asia Best Companies 
to Work for in Asia Awards 2022) ตอเน่ืองเปนปท่ี 3 และ 
รางวัลพิเศษดานการดูแลใสใจพนักงานดีเย่ียม (We Care-HR 
Asia Most Caring Companies Awards 2022) แสดงถึง
ความมุงมั่นขององคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน
ตอไป
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสรางรายได 
บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเปนการดำเนินงาน ผานบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้ 

บริษัทไดมีการลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนและเก่ียวของกับธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถสรุปโครงสรางรายไดตามงบการเงินรวมไดดังน้ี :

14,432.4

 74,102.2

88,534.6

3,399.0

1,042.1

 92,975.8

คารักษาพยาบาล

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

บริษัทยอย 44 แหง 

       รวม 

รายไดจากการจำหนายสินคา

บริษัทยอย 4 แหง

รายไดอื่น 

รวมรายได

ประเภท
ของรายได ดำเนินการโดย รายได

256325642565

15.5%

79.7%

95.2%

3.7%

1.1%

100.0%

%

10,536.6

61,004.7

71,541.3

 

2,910.0

1,267.2

75,718.5

รายได

13.9%

80.6%

94.5%

 

3.8%

1.7%

100.0%

%

10,003.9

55,162.6

65,166.5

 

2,907.6

3,417.5

71,491.6

รายได

14.0%

77.2%

91.2%

 

4.1%

4.8%

100.0%

%

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย (เปรียบเทียบระหวางป 2563-2565)

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

11

12

13

329

54

47

30

52

172

64

191

140

200

400

222

200

100.00

100.00

100.00

97.27

100.00

99.72

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) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลวัฒโนสถอินเตอร

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 

ลำดับ รายชื่อโรงพยาบาล ชื่อบริษัท
อัตราการ
ถือหุน (%)

ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)
จำนวน

เตียงรวม

1.2.2 ลักษณะการใหบริการและผลิตภัณฑ
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาลของกลุม

(หนวย : ลานบาท)
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช

29

30

31

32

33

34

35

โรงพยาบาล BNH 

36

กลุมโรงพยาบาลรอยัล

37

38

100

3

139

285

40

243

200

150

234

193

57

10

88

80

181

275

30

300

260

150

250

50

115

33

100

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 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)

บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 

โรงพยาบาลเกาะชางอินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง  

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน  

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ  

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 

โรงพยาบาลพะงัน อินเตอรเนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน

 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

Royal Angkor Internationnal

Royal Phnom Penh Hospital

99.76

99.76

100.00

91.48

91.48

100.00

100.00

100.00

99.72

98.82

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.85

98.85

98.85

69.66

64.03

100.00

91.48 

80.00

100.00

4,104

1,315

115

133

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

ลำดับ รายชื่อโรงพยาบาล ชื่อบริษัท
อัตราการ
ถือหุน (%)

ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)
จำนวน

เตียงรวม
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ลำดับ รายชื่อโรงพยาบาล ชื่อบริษัท
อัตราการ
ถือหุน (%)

ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)
จำนวน

เตียงรวม

กลุมโรงพยาบาลพญาไท 

39

40

41

42

43

44

กลุมโรงพยาบาลเปาโล

45

46

47

48

49

50

51

52

กลุมโรงพยาบาลชุมชน

53

54

55

56

กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร

1

174

262

260

295

3

140

220

128

162

200

169

29

59

60

195

100

75

232

305

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (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 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)

โรงพยาบาลพญาไท 1  

โรงพยาบาลพญาไท 2  

โรงพยาบาลพญาไท 3  

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไท บางพระ  

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร 

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต  

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ตึก 5

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลเทพากร

โรงพยาบาลดีบุก

โรงพยาบาลจอมเทียน

จำนวนเตียงรวมกลุม BDMS

โรงพยาบาลเอกอุดร  

หมายเหตุ: (2) ถือหุนโดย บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 98.63
(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 

98.63

97.82

97.58

77.44

77.44

99.76

100.00

100.00

100.00

93.65

85.71

85.71

85.71

84.00

100.00

50.03

99.72

97.27

25.12

1,134

1,027

602

8,430
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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 บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร 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 ดอกเตอรฟารมา เฮลธ เทคโนโลยี จำกัด(1)

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส 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 ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

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 ชื่อบริษัท
อัตราการถือหุน

(รอยละ)

100.00

100.00

100.00

 89.06

47.17

100.00

60.00

99.34

95.00

100.00

60.00

 74.01

95.00

100.00

100.00

98.83

98.85

49.00

49.00

49.00

98.63

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.85

100.00

59.31

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



1 โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปนโรงพยาบาลขนาด 329 เตียง ตั้งอยูที่ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร ใหบริการรักษาพยาบาลครบ
ทุกสาขาโดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญ พรอมท้ังอุปกรณการรักษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปดใหบริการท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนยรักษาโรคเฉพาะทางและคลินิก 51 แหง ดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปนี้

สถาบันเวชศาสตรการกีฬา
และออกกำลังกาย
ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร 
เฮลทดีไซนเซ็นเตอร 
ศูนยอาชีวอนามัย 
ศูนยศัลยกรรม 
ศูนยเคล่ือนยายผูปวยบีดีเอ็มเอส 
ศูนยโรคทางเดินปสสาวะ
ศูนยจักษุ
ศูนยเวชศาสตรการบินพลเรือน
ศูนยเลสิก 
ศูนยการบำบัดดวย
ออกซิเจนความดันสูง 
ศูนยหู คอ จมูก 
คลินิกทันตกรรมกรุงเทพ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

ศูนยโรคปอดและ
ระบบทางเดินหายใจ
ศูนยเบาหวาน ไทรอยด
และตอมไรทอ 
ศูนยโรคภูมิแพ และหอบหืด 
ศูนยผิวหนังและความงาม 
ศูนยโรคไต 
ศูนยกุมารเวช 
ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
ศูนยอุบัติเหตุ 
ศูนยรักษาผูมีบุตรยาก 
ศูนยศัลยกรรมตกแตง 
ศูนยการไดยิน การพูด 
การทรงตัวและเสียงในหู
ศูนยสุขภาพสตรี

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

ศูนยรักษาแผล
ศูนยเวชศาสตรอายุรวัฒน 
ศูนยโรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนยจิตรักษ
ศูนยไตเทียม
ศูนยหลอดเลือด
ศูนยผาตัดและรักษาโรคอวน
คลินิกโรคขอและรูมาติสซั่ม
คลินิกวัคซีน
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
คลินิกนอกเวลา
คลินิกโรคติดเชื้อ
คลินิกสุขภาพเพศชาย
คลินิกตอหิน 

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

คลินิกควบคุมน้ำหนัก
และรักษาโรคอวน
คลินิกตอมลูกหมาก
คลินิกเฉพาะโรค 
คลินิกกลิ่นปาก
คลินิกศัลยกรรมลำไสใหญ
และทวารหนัก
คลินิกเด็กดี
คลินิกพัฒนาการเด็ก
หนวยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ 
หนวยการเคลื่อนไหว
ระบบทางเดินอาหาร
แผนกโภชนาบำบัด
ศูนยทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ 
คลินิกเฉพาะทางดานทันตกรรม 

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

(1) ลักษณะการบริการของบริษัท
ปจจุบัน โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ อยูภายใตการบริหารจัดการโดยตรงของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

ประกอบดวย “โรงพยาบาลกรุงเทพ” “โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” “โรงพยาบาลวัฒโนสถ” “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนล” 
“โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นแนล แคร” และ“โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน” นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลของบริษัทอีก 1 แหงซึ่งอยู
ภายใตการบริหารงานของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ไดแก “โรงพยาบาลสมิติเวชไชนาทาวน”

ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ 

ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมลามที่ใหบริการในภาษาหลักตางๆ อาทิ 
ภาษาอังกฤษ ญ่ีปุน อาหรับ เกาหลี ฝร่ังเศส จีน พมา และเขมร เปนตน รวมท้ังการอำนวย
ความสะดวกอ่ืนๆ แกชาวตางประเทศ อาทิ การติดตอกับบริษัทประกันภัยในตางประเทศ 
การใหบริการตอวีซา การจองต๋ัวเคร่ืองบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราตางประเทศ 
เปนตน โดยแบงการบริการแกชาวตางประเทศ ดังนี้คือ

• 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
ผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ฟนตัวเร็วขึ้น และเสียคาใชจายรวมทั้งใชระยะ
เวลาการรักษาในโรงพยาบาลนอยลง ดวยการใหบริการทางการแพทยและการสนองตอบ
ตอลูกคาหลากหลายเชื้อชาติ โดยคำนึงถึงคุณภาพเปนหลัก 
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2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปนอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) ขนาด 54 เตียง ซึ่งดำเนินงานโดยตรงภายใตบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 
(มหาชน) ต้ังอยูท่ี ในซอยศูนยวิจัยบริเวณใกลเคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ นับเปนโรงพยาบาลหัวใจเอกชนแหงแรกของประเทศ
ไทยที่กอตั้งขึ้นจากความสำเร็จของศูนยหัวใจกรุงเทพ ซึ่งเดิมเปนศูนยรักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพ เนื่องจาก
อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูปวยโรคหัวใจ ประกอบกับความกาวหนาอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผูปวยโรคหัวใจ ทำให
ผูบริหารของบริษัท ไดตัดสินใจขยายสถานที่ในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัวใจ โดยการกอตั้ง “โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” 
ท่ีมีความพรอมดวยปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทยครบทุกสาขา เทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย และ
การใหบริการครบวงจรตั้งแตการปองกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและการฟนฟูสงเสริมสมรรถภาพหัวใจของผูปวยตาม
มาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ

ศูนยโรคหัวใจ
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ 
- คลินิกรักษาหัวใจผานสายสวน 
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก
- คลินิกโรคพันธุกรรม
  ดานโรคหัวใจ

1. ศูนยเฉพาะทางโรคหัวใจ 
- คลินิกหัวใจเตนผิดจังหวะ
- คลินิกยาตานการแข็งตัว
  ของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจออนกำลัง
- คลินิกปองกันโรคหัวใจ
  และลดไขมัน

2. ศูนยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
หองผาตัดหัวใจ
หออภิบาลผูปวยหนัก
โรคหัวใจทางศัลยกรรม
หออภิบาลผูปวยหนัก
โรคหัวใจทางอายุรกรรม
หออภิบาลพักฟน
ผูปวยโรคหัวใจ

3.
4.
5.

6.

7.

หอผูปวยโรคหัวใจ 
หองตรวจสมรรถภาพหัวใจ 
คลินิกฟนฟูและสงเสริม
สมรรถภาพหัวใจ
หองปฏิบัติการสวนหัวใจและ
ขยายหลอดเลือด
หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา

8.
9.

10.

11.

12.

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ประกอบดวยทีมแพทยหัวใจครบ
ทุกสาขา ท้ังอายุรแพทยหัวใจ ศัลยแพทยหัวใจ อายุรแพทยหัวใจ
เฉพาะทาง รักษาภาวะหัวใจลมเหลว ปองกันโรคหัวใจ รังสีแพทย
หัวใจ แพทยฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ ซ่ึงไดรับการอบรมฝกฝนจาก
ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ เบลเยี่ยม 
เยอรมนี รวมถึงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทยซ่ึงพรอมให
การดูแลผูปวยโรคหัวใจตามมาตรฐานระดับสากล พรอมใหบริการ
ตรวจวินิจฉัย รักษา ผาตัด ปองกันและฟนฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด 
รวมถึงการบริการเคล่ือนยายผูปวยโรคหัวใจดวยหองอภิบาลหัวใจ
เคล่ือนท่ี Mobile CCU ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน ซ่ึงประกอบดวย

ดวยความพรอมดานการแพทยระดับชั้นแนวหนา ผสานกับประสบการณการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุดแหงหนึ่งใน
ภูมิภาค โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพใหบริการดวยนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัยไดมาตรฐานสูง ดังนี้

หองผาตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room

เปนการนำหองสวนหัวใจและหองผาตัดหัวใจมารวมกัน ในกรณีท่ีผูปวยมีปญหาแทรกซอน
จากการสวนหัวใจ หรือระหวางใสขดลวดเขาไปในเสนเลือดใหญที่สามารถทำการผาตัด
ไดทันที โดยไมตองยายเตียงหรือยายหอง เพ่ือชวยใหการรักษาผูปวยท่ีมีภาวะผิดปกติของ
ล้ินหัวใจ หรือผูสูงอายุท่ีมีความเส่ียงสูงจากโรคหัวใจท่ีซับซอนไดอยางแมนยำ และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 



เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง  
Multi detector Computed Tomography 256-slice 
with dual source and dual energy (spectral) 

ดวยเทคโนโลยีใหมที่มี ระบบ DUAL ENERGY (spectral) จะทำใหสามารถวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบท่ีมีแคลเซียมเกาะอยูใตช้ัน intima ไดแมนยำข้ึน โดย software dual 
energy จะชวยในการ subtraction แคลเซียมทำใหเห็นรูของหลอดเลือดที่ตีบชัดเจน 
และนอกจากน้ียังสามารถทำใหเห็นบริเวณกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดซ่ึงสัมพันธกับหลอดเลือด 
coronary artery ท่ีตีบ ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมใหม ในการใช MDCT ในการวินิจฉัย CAD 
ซึ่งสามารถทำไดในการตรวจครั้งเดียว

การตรวจหัวใจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (CMR) 

นวัตกรรมใหมของการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจโดยไมใชรังสีเอ็กซเรย 
ชวยใหแพทยสามารถตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและกลามเน้ือหัวใจ รวม
ถึงความผิดปกติในดานโครงสราง และความผิดปกติของลิ้นหัวใจ 

CARTOSOUND 

เปนนวัตกรรมการรักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะแบบทันสมัยลาสุด แสดงตำแหนงท่ีไฟฟา
หัวใจเตนเร็วผิดปกติไดแมนยำรวดเร็ว ทำใหแพทยสามารถจี้หัวใจดวยคลื่นไฟฟาความถี่
สูงเทาคลื่นวิทยุบริเวณที่มีการนำไฟฟาผิดจังหวะนั้นไดดีกวาการใช x-ray ชวยในการจี้
หัวใจ ทำใหการนำไฟฟาผิดปกติที่จุดนั้นถูกทำลาย  

Off-Pump CABG

การผาตัดทำทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจขณะท่ีหัวใจกำลังเตนโดยไมใชเคร่ืองปอดหัวใจเทียม 

การรักษาหลอดเลือดแดงใหญโปงพองและฉีกขาดโดยการผาตัด
และดามดวยขดลวด 

โดยทีมศัลยแพทยท่ีมีความชำนาญ มีอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยดวยการดามดวยขดลวด 

ECMO 

เครื่องหัวใจและปอดเทียมชวยในการปมเลือดแทนหัวใจและแลกเปลี่ยนกาซแทนปอด 
นำเลือดดำออกจากรางกายเพื่อไปฟอกที่เครื่อง ECMO ใหเปนเลือดแดง สำหรับผูปวย
อาการหนักที่ไมสามารถรักษาดวยวิธีปกติ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยระหวางเคลื่อนยาย
ผูปวยอาการหนักที่แตเดิมไมสามารถเคลื่อนยายได ดวยทีมแพทย พยาบาล และทีม
เคลื่อนยายผูปวยวิกฤตที่มีความชำนาญเฉพาะทางสูง
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เทคนิคการผาตัดสองกลองปอดแผลเดียว (Uniportal VATS)

นอกจากจำนวนและขนาดของแผลท่ีลดลง ยังมีการพัฒนาเทคนิคการผาตัดสองกลองดวย
ระบบนำทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Navigation Bronchoscopy-ENB) โดย
เปนการใชเทคโนโลยีระบบ GPS คนหาตำแหนงของกอนเนื้อบริเวณปอดที่มีขนาดเล็ก
กวา 1 เซนติเมตรไดอยางถูกตองชัดเจน ทำใหแพทยเฉพาะทางท่ีมีความชำนาญสามารถ
ทำการผาตัดสองกลองไดตรงตามตำแหนงในระยะเวลาที่ไมนาน 

24 Hour Intervention 

สำหรับผูปวยที่มีอาการเจ็บแนนหนาอกสงสัยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน หรือ Heart Attack ใหบริการวินิจฉัย สวนหัวใจ และการขยายหลอดเลือด 
รวมถึงการใสขดลวดโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

หองอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่ (Mobile CCU) 

การรักษาพยาบาลผูปวยกอนเคล่ือนยายดวย Mobile CCU ซ่ึงเปนรถพยาบาลนำเขาจาก
เยอรมัน ภายในประกอบดวยอุปกรณชวยชีวิตและรักษาโรคหัวใจครบครันเสมือนผูปวย
อยูในหออภิบาลหัวใจในโรงพยาบาล พรอมดวยอายุรแพทยหัวใจและพยาบาล รวมเดินทาง
ในการเคลื่อนยายผูปวย เพื่อใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่มีอาการโรคหัวใจรุนแรงหรือ
เฉียบพลันกอนนำสงถึงโรงพยาบาล

การใหบริการรักษาโรคทางหัวใจและทรวงอก เฉพาะทางเชิงลึก

• ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพกอตั้งขึ้นเพื่อบริการ
รักษาผูปวยโรคหัวใจ ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศ
และเพื่อเผยแพรความรูใหคนไทยรูจักการปองกันและดูแล
รักษาสุขภาพหัวใจใหแข็งแรง บุคลากรทางการแพทยของ
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจ วินิจฉัย รักษาและผาตัด รวมท้ังใหบริการบำบัดรักษา
และฟนฟูหัวใจครบทุกสาขาทั้งผูใหญและเด็ก ประกอบดวย
คลินิกตางๆ ดังนี้ 
- คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ 
- คลินิกรักษาหัวใจผานสายสวน การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ 
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก 
- คลินิกโรคพันธุกรรมดานโรคหัวใจ 

• ศูนยเฉพาะทางโรคหัวใจ ใหการบริการดานโรคหัวใจที่มีความ
ซับซอน ดวยเทคโนโลยีข้ันสูง และดวยบุคลากรหลากหลายดาน 
ทำใหไดผลการรักษาที่ทัดเทียมกับตางประเทศ
- คลินิกหัวใจเตนผิดจังหวะ
- คลินิกยาตานการแข็งตัวของเลือด
- คลินิกภาวะหัวใจออนกำลัง

• ศูนยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ใหบริการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและผาตัด
บายพาสหลอดเลือดหัวใจทั้งแบบหยุดหัวใจและแบบไมตอง
หยุดหัวใจ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่จำเปนตองไดรับการ
ผาตัดซอมแซมหรือเปล่ียนล้ินหัวใจ ความผิดปกติของหลอดเลือด
แดงใหญเอออรตา สามารถใหการรักษาดวยการผาตัดท้ังรูปแบบ
การผาตัดเปดและใหการรักษาดวยการใสหลอดเลือดเทียมชนิด
มีขดลวดถางขยาย รวมไปถึง การรักษาผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ
และปอด ดวยเครื่องหัวใจและปอดเทียม ชวยการทำงานของ
หัวใจและปอดระหวางเคล่ือนยายผูปวย (TRANSPORT Extra 
Corporal Membrane Oxygenator) หรือ TRANSPORT 
ECMO ดวยความพรอมของทีมแพทย พยาบาล และทีม
เคลื่อนยายผูปวยวิกฤต 

• หองผาตัดหัวใจ
• หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทางศัลยกรรม
• หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจทางอายุรกรรม
• หออภิบาลพักฟนผูปวยโรคหัวใจ
• หอผูปวยโรคหัวใจ 
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• หองตรวจสมรรถภาพหัวใจ เปนการตรวจสภาวะหัวใจโดย
ใชเครื่องมือและอุปกรณสัมผัสภายนอกรางกาย เพื่อชวย
วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดใหไดผลการวินิจฉัยท่ีถูกตอง
แมนยำ และใชเปนแนวทางการรักษา การติดตาม การดำเนิน
ของโรค การพยากรณโรค โดยใหบริการดวยเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทันสมัย

• คลินิกฟนฟูและสงเสริมสมรรถภาพหัวใจ คือ เวชศาสตรฟนฟู

ท้ังดานรางกาย จิตใจ และอารมณของผูปวยท่ีมีปญหาโรคหัวใจ 
โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจประกอบดวยการประเมิน
จากแพทยกอนเร่ิมโปรแกรม การใหคำแนะนำในการดูแลหัวใจ
ใหแข็งแรง การออกกำลังกาย และการลดความเครียด เพื่อ
ที่ผูปวยจะสามารถกลับไปใชชีวิตอยางปกติ

• หองปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
• หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและคลื่นแมเหล็กไฟฟา

3 โรงพยาบาลวัฒโนสถ
เปนโรงพยาบาลขนาด 47 เตียง ต้ังอยูท่ีซอยศูนยวิจัย บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ นับเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางโรค
มะเร็งที่จัดตั้งขึ้นภายใตการบริหารงานของภาคเอกชนเปนแหงแรกในประเทศ มีความพรอมทั้งดานเทคโนโลยีทางการแพทย
ช้ันสูงเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยผูเช่ียวชาญในการตรวจรักษามะเร็งครบทุกสาขา ประกอบไปดวย

ความพรอมทางดานเทคโนโลยีทางการแพทยชั้นสูงเพื่อดูแลผูปวยมะเร็ง

ศูนยเตานม
ศูนยโลหิตวิทยา
ศูนยอายุรกรรมมะเร็ง
ศูนยเคมีบำบัดผูปวยนอก
ศูนยรังสีวินิจฉัยมะเร็ง

1.
2.
3.
4.
5.

ศูนยเพทซีที (PET/ CT)
ศูนยปลูกถายเซลลตนกำเนิด
จากเลือดและไขกระดูก
ศูนยศัลยกรรมมะเร็ง
ศูนยรังสีรักษา

6.
7.

8.
9.

ศูนยดูแลคุณภาพชีวิต
ศูนยปองกันและตรวจคน
มะเร็งระยะเริ่มแรก 
คลินิกเวชศาสตรนิวเคลียร
คลินิกระงับปวด

10.
11.

12.
13.

คลินิกรังสีรวมรักษามะเร็ง
คลินิกมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
คลินิกมะเร็งนรีเวช
คลินิกมะเร็งศีรษะและลำคอ
คลินิกมะเร็งปอดและทรวงอก

14.
15.
16.
17.
18.

เครื่อง Cyclotron 

ผลิตสารเภสัชรังสี เพ่ือใชสำหรับเคร่ือง PET/CT Scan ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดย
เริ่มผลิตสารเภสัชรังสี F-18 FDG ตั้งแตปลายป 2548 สำหรับใชในโรงพยาบาลมะเร็ง
กรุงเทพ วัฒโนสถ และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีมีเคร่ือง PET/CT Scan แตไมมีเคร่ือง Cyclotron 
เชน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ และคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนตน ในป 2553 โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ไดผลิตสารเภสัชรังสี 
C-11 Acetate ข้ึนเปนคร้ังแรกของประเทศไทย เพ่ือใชในการชวยวินิจฉัยมะเร็งในอวัยวะ
ท่ี F-18 FDG มีขอจำกัดในการตรวจ เชน มะเร็งตับ และมะเร็งตอมลูกหมาก และในป 2555 
ไดทำการคนควาวิจัยเพ่ือผลิตสารเภสัชรังสีตัวใหม ช่ือ C-11 PiB หรือ Pittsburgh com-
pound B เพ่ือนำมาใชในการตรวจวินิจฉัยผูปวย Alzheimer’s disease และในปถัดมา
ไดผลิตสารเภสัชรังสี F-18 FDOPA เพ่ือใชในการตรวจวินิจฉัยโรคพารกินสัน และ Neuro-
endocrine Tumor ลาสุด ป 2561 ไดผลิต Ga-68 PSMA สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ตอมลูกหมาก
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เครื่อง PET/CT Flow Motion

สำหรับการตรวจมะเร็ง  เพื่อกำหนดระยะโรคและเปนมาตรวัดผลการรักษามะเร็งและ
คนหามะเร็งเม่ือกลับมาเปนซ้ำ ซ่ึงมีผูมารับบริการตรวจมากกวา 10,000 รายแลว นับเปน 
series ที่มีจำนวนผูมารับบริการที่มากแหงหนึ่งของประเทศ 

เครื่องเรงอนุภาค (LINAC) ใหม 

รุน Varian EDGE เปนเคร่ืองฉายรังสีท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความแมนยำและละเอียด
มากย่ิงข้ึนในการกำหนดขอบเขตการรักษา สามารถใหขอบเขตลำรังสีท่ีสอดรับกับรูปทรง
ของกอนมะเร็ง และอาศัยระบบภาพเอกซเรยแบบ 3 มิติเปนตัวชวยหลักในการจัดตำแหนง
ในการรักษา และใหปริมาณรังสีไดสูงในบริเวณขนาดเล็กๆ ไดอยางแมนยำคลายกับการ
ผาตัดหรือที่เรียกวารังสีศัลยกรรม (Radiosurgery) มีเทคนิคที่สามารถชวยติดตามการ
ขยับตำแหนงของพยาธิสภาพขณะฉายรังสีไดตามการหายใจของคนไข (Respiratory 
monitoring systems) ใชเวลาในการทำการรักษาดวยรังสีท่ีส้ันกวาเดิมดวยปริมาณรังสี
ที่สูงขึ้น สามารถลดขอบเขตของอวัยวะปกติที่จะโดนรังสีลงไดมาก เพื่อลดโอกาสของผล
ขางเคียงระยะยาว สะดวก และรวดเร็ว โดยสวนใหญจะใชเวลาในหองฉายรังสีเพียง 15 
นาทีตอครั้ง 

เครื่องฉายรังสี Vital Beam 

เปนนวัตกรรมเคร่ืองฉายรังสีท่ีใชกระแสไฟฟาผลิตรังสีเอกซพลังงานสูงเพ่ือใหฉายรังสีแบบ
เจาะจงไปที่ตำแหนงเซลลมะเร็ง ทำลายกอนมะเร็ง ในขณะที่เนื้อเยื่อขางเคียงไดรับผล
กระทบนอยที่สุด 

การลงทุนในเครื่องมือทางการแพทยอื่นๆ 

การสรางบรรยากาศภายในโรงพยาบาลใหเปนแบบ Healing atmosphere รวมทั้ง
บุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางดานมะเร็ง เพื่อใหเปนโรงพยาบาลที่มีความพรอมใน
ทุกดาน ทั้งทีมแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ เพื่อใหบริการผูปวยไดตลอด 24 ชั่วโมง 
และ 7 วันตอสัปดาห 

บริการพิเศษเฉพาะบุคคล

• บริการดานลามแปลภาษากวา 26 ภาษา ดวยทีมแพทย พยาบาล 
และลามที่มีความรูดานภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม พรอม
อำนวยความสะดวกแกผูปวยตางชาติตลอดเวลาที่เขารับการ
รักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การใหขอมูลการตรวจรักษา 
บริการทางการแพทย การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเคล่ือน
ยายผูปวย การใหคำแนะนำดานคาใชจาย และการแจงขาวแก
บุคคลที่ผูปวยตองการ

• การดูแลผูปวยเฉพาะบุคคลดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบ
ดวยทีมแพทยเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยมะเร็ง มีการประชุม

ทีมรักษาผูปวยในรายที่มีความซับซอนและลงความเห็นในที่
ประชุม (Tumor board conference) และมีการประชุมทีม
เพ่ือความเขาใจและการตัดสินใจทุกสัปดาห (Family meeting)

• มีแนวทางการรักษาท่ีเปนเฉพาะบุคคลในผูปวยท่ีทำการรักษา
มะเร็ง (Precision surgery, Precision medicine และ Pre-
cision radiotherapy) 

นอกจากนี้ บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งโรงพยาบาลวัฒโนสถ 
อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมี
พื้นที่ใหบริการในบริเวณใกลเคียงกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ 
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4 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
เปนโรงพยาบาลขนาด 172 เตียง ต้ังอยูท่ีซอยศูนยวิจัย บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ใหบริการดูแลรักษาโรคสมองและ
ระบบประสาท โรคกระดูกและขอ โรคกระดูกสันหลัง รวมท้ังการรักษาแบบบูรณาการองครวม 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) รวมทั้งหมดจำนวน 32 หอง เพื่อกาวสูการเปน ‘Smart Hospital’ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและตอบ
โจทยโลกดิจิทัลอยางแทจริง

การใหบริการมุงเนนการผสมผสานศิลปะเขากับเทคโลยีในการรักษา เปรียบเสมือนกับโรงพยาบาลที่ผสมผสานความเปนโรงแรม
ระดับ 5 ดาวเขาไวดวยกัน ผูปวยสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและบริการ Butler (ผูดูแลสวนตัว) จากหองพักและบริเวณตางๆ 
ทั่วทั้งโรงพยาบาลไดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และลดผลขางเคียงจากการ
รักษา อาทิ 

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล (Bangkok Inter-
national Hospital หรือ BIH) ภายใตแนวคิด ‘ทุกการรักษา
คือศิลปะ’ ผสานศิลปะเขากับวิทยาศาสตรทางการแพทยขั้นสูง 
โดยการชู ‘People’ หรือบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เปนตัวขับ
เคลื่อนองคกรใหแข็งแกรงและยั่งยืน เนนความชำนาญในสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง โดยยึด ‘ความพึงพอใจสูงสุดของผูปวย’ เปน
หัวใจสำคัญ ตอบโจทยการดูแลรักษาแบบองครวมโดยใหผูปวย
เปนศูนยกลาง พรอมดวยการออกแบบการบริการแบบเฉพาะราย 
ใหผูรับบริการสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเอง ในราคาที่
สมเหตุสมผล

หุนยนตเอกซเรยแขนกล ARTIS Pheno 

เปนการผาตัดดวยระบบหุนยนตคอมพิวเตอร ที่ใหภาพ 3 มิติที่มีความละเอียด คมชัดสูง 
เพ่ือใหการผาตัดแผลเล็กสำหรับโรคกระดูกและขอเปนไปอยางแมนยำ ถูกตอง และปองกัน
ผลขางเคียงจากการรักษา 

หองผาตัดอัจฉริยะไฮบริด (Hybrid OR)  

นวัตกรรมหองผาตัดท่ีผสมผสาน Imaging system เชน เคร่ืองซีทีสแกน (CT) และ เคร่ือง
สแกนสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) เขากับระบบนำวิถี (Navigation system) และเคร่ืองมือ
ผาตัดอื่นๆ ไวในหองผาตัดหองเดียว 

Biplane Interventional Suite 

หองผาตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด ท่ีติดต้ัง Angiogram ชวยใหเห็นภาพของระบบ
ประสาทและหลอดเลือดแบบ 3 มิติ รวมถึงเคร่ืองมือติดตามการทำงานของระบบประสาท
ขณะผาตัด 

4 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
เปนโรงพยาบาลขนาด 172 เตียง ต้ังอยูท่ีซอยศูนยวิจัย บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ใหบริการดูแลรักษาโรคสมองและ
ระบบประสาท โรคกระดูกและขอ โรคกระดูกสันหลัง รวมท้ังการรักษาแบบบูรณาการองครวม 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) รวมทั้งหมดจำนวน 32 หอง เพื่อกาวสูการเปน ‘Smart Hospital’ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและตอบ
โจทยโลกดิจิทัลอยางแทจริง
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เครื่องสแกนสนามแมเหล็กไฟฟา 3 เทสลา (3-Tesla MRI scan) 

เปนเทคโนโลยีกาวหนาของเคร่ืองสแกนสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความเขมของสนามแมเหล็ก
ระดับ 3 เทสลา สามารถใหภาพที่มีคุณภาพสูง ชวยเพิ่มการมองเห็นของอวัยวะตางๆ 
รวมถึงเนื้อเยื่อ กระดูกและโครงสรางภายในรางกายอยางละเอียด 

เครื่องหุนยนตฝกเดิน (Robot-assisted gait training: RAGT) 

เปนการทำกายภาพบำบัดโดยใชหุนยนต เนนการฝกเคลื่อนไหวและควบคุมกลามเนื้อ 
สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหรือระบบความผิดปกติทางระบบประสาทอ่ืนๆ เปนตน

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนช่ันแนลมีการจัดต้ังศูนยวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง ดวยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรคดังตอไปน้ี

ศูนยตางๆ ใหบริการลูกคาไทยและตางประเทศ ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมลามที่ใหบริการในภาษาหลักตางๆ อาทิ ภาษา
อังกฤษ อาหรับ พมา เขมร บังคลาเทศ เยอรมัน ฝร่ังเศส และญ่ีปุน เปนตน รวมท้ังการอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ แกผูปวยตางประเทศ 
อาทิ การติดตอกับบริษัทประกันภัยในตางประเทศ การใหบริการตอวีซา การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราตาง
ประเทศ เปนตน 

นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม ป 2562 จนถึงปจจุบัน ศูนยใหบริการลูกคาตางประเทศ เปดใหบริการผูปวยชาวตางชาติกวา 160 ประเทศ
ทั่วโลก และไดรับการยกยองวาสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูปวยไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะการดูแลผูปวยดวย personal 
butler ที่ชวยใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ฟนตัวเร็วขึ้น 

ศูนยสมองและระบบประสาท 1 
ศูนยสมองและระบบประสาท 2 
ศูนยกระดูกและขอ

1.
2.
3.

ศูนยขอสะโพกและขอเขา 
ศูนยกระดูกสันหลัง 
รังสีวินิจฉัย-เอ็ม.อาร.ไอ.

4.
5.
6.

รังสีวินิจฉัย-ซีที 
รังสีวินิจฉัย-เอกซเรย
ศูนยเวชศาสตรฟนฟู

7.
8.
9.

ศูนยอายุรกรรมองครวม10.

5 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร 
เปนโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง ใหบริการทางการแพทยเพื่อดูแลสุขภาพระยะฟนฟูสำหรับผูปวยหลังผาตัดและตองการทำ
กายภาพบำบัด เชน ผาตัดเปลี่ยนขอเขา ผาตัดกระดูกสะโพก และผูปวยที่เปนโรคทางระบบประสาท เชน โรคหลอดเลือดสมอง 
อัมพาต อัมพฤกษ หรือ อาการบาดเจ็บทางศีรษะ (Traumatic brain injury) หรือผูปวยท่ีประสบอุบัติเหตุรุนแรง มีอาการบาดเจ็บ
หลายระบบของรางกาย หรือกลุมผูปวยสูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยจะชวยลดภาวะแทรกซอนจากความเจ็บปวด ฟนฟูสุขภาพ
รางกายและจิตใจแบบองครวม เพ่ือเตรียมความพรอมกอนกลับบาน ทำใหผูปวยสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติเร็วข้ึน ท้ังน้ี
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถรับการดูแลรักษาไดอยางรวดเร็ว และประสานงานสงตอไดทันทวงที
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การบริการที่สำคัญ คือ การดูแลแบบองครวม 
โดยอายุรแพทย และอายุรแพทยผูสูงอายุ แพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบำบัด 
นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ จะรวมกัน
วางแผนการดูแลอยางตอเนื่อง เอาใจใสผูปวยเสมือนคนในครอบครัว และมีการประชุม
เพื่อติดตามการรักษาอยางใกลชิด รวมกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจัดกิจกรรม
สรางสรรคใหผูปวยรูสึกผอนคลายและฝกทักษะในดานความคิดและรางกาย เพ่ือใหกลับ
ไปใชชีวิตประจำวัน สามารถชวยเหลือตัวเอง และมีสวนรวมในสังคมไดดีขึ้น หองพักมี
ความเปนสวนตัว กวางขวาง สะอาด และปลอดภัย มีอุปกรณอำนวยความสะดวกตางๆ 
ครบครันเหมาะสำหรับผูปวยท่ีมีขอจำกัดในการเคล่ือนไหว พรอมท้ังสวิตซอัจฉริยะสำหรับ
ขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน ออกแบบสถานท่ีโดยทีมงานสถาปนิกมืออาชีพ เพ่ือรองรับ
การพักอาศัยของผูสูงอายุและผูปวยระยะฟนฟู

6 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
เปนโรงพยาบาลขนาด 64 เตียง ดำเนินงานภายใตบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ต้ังอยูบนพ้ืนท่ีประมาณ 12 ไร  บริเวณริมถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   ประกอบดวยอาคารโรงพยาบาล 5 ชั้น พรอมลานจอดเฮลิคอปเตอรบนชั้นดาดฟา และลานจอดรถ  255 คัน 
บริเวณภายนอกอาคาร โดยเร่ิมเปดใหบริการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2553 และไดเปดใหบริการท้ังผูปวยในและผูปวยนอกอยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดต้ังข้ึนโดยมีเปาหมายเพ่ือใหบริการการรักษาพยาบาล
ครบวงจร ต้ังแตการตรวจรักษา การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานทางการแพทย โดยมี แพทยเฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก ทั้งดาน
เวชศาสตรฉุกเฉิน สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและขอ ศัลยกรรม
สมองและระบบประสาท กุมารเวชกรรม อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมทางไขขอ และ
รูมาติซ่ัม อายุรกรรมทางสมอง อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมทางเดินหายใจ 
อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมหัวใจ และทันตแพทย

รายละเอียดการใหบริการ จำแนกตามพื้นที่การใหบริการ 

• แผนกเวชระเบียนและตอนรับ
• ศูนยหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พรอมหองสวนหัวใจ 1 หอง
• ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
• แผนกตรวจสุขภาพ
• แผนกกระดูกและขอ
• แผนกกุมารเวช
• แผนกสูตินรีเวช
• แผนกผิวหนังและความงาม
• แผนกผูปวยนอก ประกอบดวย หองตรวจผูปวยนอก 24 หอง
• แผนก X-ray ประกอบดวย MRI, CT Scan, Ultrasound 4D-3D, 
  Mammogram และ General X-ray
• แผนกเภสัชกรรม 
• แผนกหองผาตัด ประกอบดวย หองผาตัด 2 หอง

• หองสองกลองระบบทางเดินทางอาหาร 1 หอง
• แผนกหองคลอด (OB) ประกอบดวย หองคลอด 2 หอง
• แผนก ICU ประกอบดวย หองผูปวยหนัก 14 หอง
• แผนกไตเทียม ประกอบดวย หองฟอกเลือด 4 หอง
• แผนกทันตกรรม ประกอบดวย หองทำฟน 3 หอง
• แผนกทารกแรกเกิด (NSY)
• แผนกกายภาพบำบัด
• แผนกหองปฏิบัติการ (Laboratories)   
• หองประชุม และหองพักแพทย
• สำนักผูอำนวยการ
• หองพักผูปวยใน 50 เตียง 
• ชั้นดาดฟา สำหรับเปนลานจอดเฮลิคอปเตอร เพื่อใหบริการในการ
   ขนสงผูปวยทางอากาศ
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7 โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด 50 เตียง ตั้งอยูบนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ เปนโรงพยาบาลที่บริหารงานโดยกลุม
โรงพยาบาลสมิติเวช มีพันธกิจสำคัญในการมอบการบริการดานการแพทยท่ีมีคุณภาพแกสังคมไทย ท้ังใหคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย 
และรักษาโรค ประกอบดวยทีมแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยซึ่งเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยเฉพาะการดูแลโรคของ
สุขภาพผูสูงอายุ พรอมดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีดานการแพทยชั้นสูง รวมทั้งความเปนเลิศทางการแพทย อันสื่อถึงคุณคา
ที่เดนชัดและเปนหนึ่งเดียวกับแบรนด “โรงพยาบาลสมิติเวช” ศูนยที่ใหบริการ แบงเปน

• แผนกสงเสริมสุขภาพ ใหบริการตรวจสุขภาพอยางครบถวน
และครอบคลุม พรอมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

• แผนกผาตัดขอเทียมสมิติเวช ไชนาทาวน ใหการรักษาแก
ผูปวยท่ีมีปญหากระดูกและขอ หรือปญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับระบบกลามเนื้อและโครงกระดูกแบบครบวงจร

• แผนกอายุรกรรม ใหบริการตรวจวินิจฉัย จัดการและรักษา
ปญหาทางสุขภาพซ่ึงไมตองผาตัด ไมวาจะเปนโรคหวัดท่ัวไป 
ไปจนถึงปญหาดานการหายใจหรือชองทอง

• แผนกหู คอ จมูก ใหคำแนะนำปรึกษา และรักษาปญหา
สุขภาพดานหู คอ จมูก

• แผนกหัวใจและความดันโลหิต ศูนยสำหรับผูปวยซ่ึงมีปญหา
เกี่ยวกับหัวใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต

• แผนกเวชศาสตรฟนฟู บริการดานการแพทยสำหรับฟนฟู
หลังผาตัดหรือปองกันอาการท่ีจะรุนแรงมากข้ึนจากผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง 

• แผนกเวชศาสตรชะลอวัย ใหบริการเต็มรูปแบบ เพ่ือสุขภาพ
อันยืนยาวและความเปนอยูที่ดีของผูปวย ทั้งทางกายภาพ
และจิตใจ 

• แผนกกุมารเวช ใหบริการดานสุขภาพแกผูปวยเด็ก อาทิ 
การบาดเจ็บเล็กนอย ไปจนถึงปญหาสุขภาพที่ซับซอน

• แผนกทางเดินอาหารและตับ ใหบริการดานสุขภาพที่เกี่ยว
กับระบบทางเดินทางอาหารและตับ

• แผนกรังสี ใหบริการตรวจเอ็กซเรย (X-ray) ทำการตรวจ
เอกซเรยคอมพิวเตอร (CT-Scan) อัลตราซาวน (Ultrasound) 
เครื ่องมือสรางภาพดวยสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) และ
เทคโนโลยีการสรางภาพทางการแพทยที่ทันสมัยอื่นๆ

• แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ บริการชวยเหลือฉุกเฉิน ไมวาจะ
เปนอุบัติเหตุรถยนต หัวใจวายหรือ กรณีเรงดวนอื่นๆ โดยทีม
แพทยและเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งพรอมรับมือและใหความ
ชวยเหลืออยางทันทวงที ตลอด 24 ชั่วโมง

• แผนกจักษุสมิติเวช ใหการตรวจรักษาและผาตัดโรคอันเกี่ยว
กับดวงตา

• แผนกศัลยกรรมความงาม ใหบริการดานการผาตัดตกแตง 
เสริมความงาม

• แผนกสุขภาพผิวพรรณ ใหบริการดานการผิวหนังและความ
งามดานผิวพรรณ

• แผนกสุขภาพเสนผม ใหบริการดานการรักษาและการปลูก
เสนผม 

• แผนกเลสิค ใหการบริการเก่ียวกับการแกไขสายตาส้ันและเอียง
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Award
BDMS Award เปนกิจกรรมภายในองคกรที่เปดโอกาสให
บุคลากรภายในเครือขาย BDMS ไดแสดงศักยภาพและผลงาน
นวัตกรรมที่มีคุณคาตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก
องคกรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
• เกิดการสรางสรรคนวัตกรรมภายใตการเลือกเครื่องมือและ
  เทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
• สามารถตอบสนองกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมขององคกร
  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• สามารถขยายผลเพื่อประยุกตใชในเชิงพาณิชยได  

โดยในปน้ี BDMS Award 2022 จัดข้ึนภายใตแนวคิด Healthcare 
Ecosystem โรงพยาบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเขากับบริการทางการแพทยและกระบวนการ
ทำงานภายในโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ผูปวยโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง พรอมท้ังอำนวยความสะดวก 
ความปลอดภัย และสรางประสบการณท่ีดีใหกับผูรับบริการอัน
คำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยในปนี้ มีโครงการนวัตกรรมที่ลงทะเบียนเขา
รวม 281 โครงการ และผานกระบวนการคัดเลือกจนเหลือ 30 
โครงการ การประกวดแบงเปน 3 หมวด ดังนี้ 

นวัตกรรมท่ีมีบทบาทตอกระบวนการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม
อยางมีคุณคาและตอบสนองความตองการในทุกมิติ โดยรางวัล
ชนะเลิศในปนี้ ไดแก โครงการ NPI: ระบบปองกันแผลกดทับ 
โดยโรงพยาบาลพญาไท 3 เปนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
เตียงอัจฉริยะ ซ่ึงมีระบบเซ็นเซอรตรวจวัดแรงกดและระบบท่ีชวย
พลิกตัวผูปวย ปองกันการเกิดแผลกดทับไดผานการใชเทคโนโลยี 
Sensorization of things (SoT) และประมวลผลดวย AI ทำให
ดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดแผลกดทับ
อยางมีนัยยะสำคัญ ภายใตกรอบความปลอดภัยและประสิทธิ-
ภาพในการใหบริการทางการแพทยสุงสุด

Smart Healthcare
01

นวัตกรรมการสงมอบการบริการผูปวยดวยไมตรีจิตอันนำมา
ซ่ึงประสบการณท่ีดีตอโรงพยาบาลรางวัลชนะเลิศ ไดแก โครงการ 
Effect of transdermal microneedle patch with NSAID 
in Osteoarthritic Knee โดยโรงพยาบาลพญาไท 2 เปน
นวัตกรรมการออกแบบ Microneedle สำหรับการนำสงยาใน
รูปแบบของแผนแปะเข็มขนาดนาโน สามารถนำสงยาเขาสูขอเขา
ผูปวย ทดแทนการใชปลายเข็มฉีดลงขอเขา ซึ่งจากงานวิจัย
พบวา Microneedle สามารถนำสงยาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทียบเทากับการใชเข็มฉีด และเม่ือนำนวัตกรรมดังกลาวไปใชใน
กระบวนการดูแลรักษาผูปวยพบวาผูปวยใหเสียงตอบรับเปน
อยางดี เน่ืองจากไมเกิดอาการเจ็บปวดระหวางการทำหัตถการ 
ทำใหเกิดกระบวนการดูแลรักษาที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน 

Patient Experience
02
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นวัตกรรมอันคำนึงถึงสภาพแวดลอมและสะทอนการอนุรักษ
อยางย่ังยืน ท้ังภายในองคกรและสังคมสวนรวม รางวัลชนะเลิศ 
ไดแก โครงการ Food waste Machine โดยโรงพยาบาล
เปาโลรังสิต เปนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเครื่องยอย
ขยะเศษอาหารจากหองพักผูปวย และหองอาหารของโรง-
พยาบาล ใหเปนปุยอินทรียเพื่อใชในการดูแลตนไมภายในโรง-
พยาบาล และมอบใหกับเกษตรกรในชุมชนตางๆ บริเวณใกล
เคียงโรงพยาบาล โดยเคร่ือง Food waste Machine 1 เคร่ือง
สามารถผลิตปุยไดประมาณ 1,077 กิโลกรัมตอปและลดขยะ
เศษอาหารได 6,055 กิโลกรัมตอป 

โครงการท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศของแตละหมวดจะไดรับการคัด
เลือกเพื่อรับรางวัล President Award โดยโครงการที่ไดรับ
รางวัล President Award 2022 ไดแก โครงการ Food 
waste Machine รางวัลชนะเลิศประเภท Earth healthcare 
ปจจุบันนวัตกรรมเคร่ืองยอยขยะเศษอาหารดังกลาวถูกพัฒนา
จนมีลักษณะที่มีประสิทธิภาพในการใชงานโดยใชพลังงาน
ธรรมชาติจากแสงอาทิตย รวมถึงอยูในกระบวนการดำเนินการ
ขยายผลเพ่ือใหเกิดการใชงานภายในหนวยงานเครือขาย BDMS 
และขยายผลในเชิงพาณิชยตอไปในอนาคต 

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขยายขีดความสามารถ
ขององคกรดานนวัตกรรม ทาง BDMS จึงเปดโอกาสให
บริษัทสตารตอัปซ่ึงเปนองคกรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามารวมกิจกรรม Startup 
Pitching for Smart Hospital 2022 ซ่ึงเปนการเปดพ้ืนท่ี
ใหบริษัทสตารตอัปในประเทศไทยไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ
ดานนวัตกรรมอยางเต็มท่ี รวมถึงเปนกิจกรรมท่ีเปดมุมมอง
นวัตกรรมยุคใหมใหกับบุคลากรภายในของ BDMS ใหสามารถ
นำแนวคิดนวัตกรรมจากภายนอกมาประยุกตใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการทำงานภายใน ซึ่ง
จากกิจกรรมดังกลาวมี 5 บริษัทสตารตอัปท่ีไดรับรางวัลและ
โอกาสในการเขารวมพัฒนานวัตกรรมกับองคกรภายในเครือ 
BDMS ตอไป 

การดำเนินการ BDMS Award 2022 และ Startup Pitching 
for Smart Hospital 2022 นอกจากจะเปนการบมเพาะบุคลา-
กรภายในเครือขาย BDMS ใหมีแนวคิดดานนวัตกรรมอันนำ
มาซ่ึง ผลิตภัณฑ กระบวนการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ
ท่ีมีศักยภาพในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภาย
นอก BDMS แลว ยังถือเปนการเพิ่มขีดความสามารถดาน
การแขงขันขององคกรและเพิ่มศักยภาพในการตอบสนอง
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยางตอเนื่อง

Earth Healthcare

President 
Award

03

Smart Hospital

Startup

StartupStartup

Startup Startup
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ความรวมมือทางการแพทย

1
Oregon Health &

Science University
 (OHSU)

งานอาชีวอนามัย
 (Occupational Health)

งานเวชศาสตรฟนฟู

บริษัทไดรวมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ตั้งแต พ.ศ.
2557 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยใหเปน
มาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนายกระดับองคความรูดวยการอบรม
บุคลากร ขยายชองทางการรักษาพยาบาลและการวิจัยโดยการทำงานรวมกันอยางใกลชิด
มุงสูความเปนเลิศ (center of excellence) ในทุกๆ ดาน เชน

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช พญาไทและเปาโล ไดนำการดูแลสุขภาพแบบ
ครบวงจรมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรในการดูแลพนักงานใหมีสุขภาพที่ดีและลด
ความเส่ียงการเกิดโรคจากการทำงานและการใชชีวิตในการดูแลสุขภาพท่ีไมเหมาะสม โดย
มีแนวทางของ 6 A (Accredit, Assessments, Analysis, Adaptation, Acknowledges 
and Applications) มีการนำเสนอวิธีการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพ
ประจำปที่เรียกวา Let’s Get Healthy! (LGH) Thailand Application ซึ่ง BDMS 
พัฒนารวมกับ OHSU ใหกับลูกคาองคกร และพนักงานใหตระหนักรูความเส่ียงท้ังสุขภาพ
ทางกาย และสุขภาพทางใจของตนเองจาก individual feedback report และทำให
องคกรเห็นภาพรวมสุขภาวะพนักงาน จาก Metabolic Syndrome Corporate report 
และ Health Productivity Management (HPM) Corporate Report ซ่ึงผลท่ีไดจะนำ
ไปสูการออกแบบการดูแลสุขภาพพนักงานอยางเหมาะสม ชวยบริหารคาใชจายในการ
ดูแลสุขภาพพนักงาน และเพ่ิมประสิทธิผลในการทำงานใหกับองคกร รวมถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมการมีสุขภาพที่ดีใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีแพทยเวชศาสตร
ฟนฟู และบุคลากรดานกายภาพบำบัดท่ีผานการอบรมและไดเปน Matheson’s Certified 
Functional Capacity Evaluator และMatheson’s Certified Ergonomic Evaluation 
Specialist จากสหรัฐอเมริกา เปนกลุมแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถ
ประเมินผูปวยที่สงมาจากลูกคาองคกร และพิจารณาใหกลับไปทำงานอยางเหมาะสม
ภายหลังจากมีอาการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือมีปญหาทางดานการยศาสตร 
(ergonomic) ที่เกี่ยวของกับการทำงาน 

จากการที่แพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ไปเรียนรู
สถานการณจริงท่ี OHSU ทีมท่ีรับผิดชอบไดนำความรูกลับมาพัฒนาการรักษาผูปวยอยาง
ตอเน่ือง ในหลายๆ โรงพยาบาลหลักในเครือ BDMS โดยมีการใหบริการใหม ท่ีเพ่ิมเติมข้ึน
มาหลังจากมีการแพรระบาดของ Covid-19 คือ 1.โปรแกรมฟนฟูผูปวยที่มีภาวะดอย
สุขภาพจากการติดเชื้อ Covid-19 2.การเพิ่มโปรแกรมการดูแลผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 
75 ปขึ้นไป ในเรื่องลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับวัยที่ทั้งปลอดภัยไมเสี่ยงตอการสำลัก
ไดงายและไดปริมาณพลังงานครบถวน 3.การเพิ่มการทำงานเชิงรุกในการปองกันลมใน
ผูท่ีความเส่ียง 4.การสรางแบบวัดผลของผูปวยหลายๆ โรคหลังจากท่ีไดรับการฟนฟู ไดแก 
โปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูผูปวย เชน Cognitive Communication Therapy 
ในการรักษาในผูปวยที่มีความบกพรองในการรับรูเขาใจเพื่อสื่อสารกับญาติและบุคคล
ใกลชิด Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) และ modified
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การจำลองสถานการณ
 (Clinical Simulation)

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 เพื่อปรับแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
ทันทวงที รวมไปถึงการจัดการประชุมส่ือสารภายในทีมเพ่ือใหเกิดการพัฒนางานรวมกันให
มีประสิทธิผลสูงสุดโดยนำ International Outcome Measurement Tools ตางๆ คือ
การวัดประเมินผลของการฟนฟูผูปวย เปนระยะๆ เพ่ือปรับโปรแกรมการฟนฟูใหงายข้ึนหรือ
ยากข้ึนตามภาวะของผูปวยแตละคน เชน ผูปวยภาวะวิกฤต ผูปวยหลังผาตัดตางๆ เปนตน 

วัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝกอบรมทักษะทางคลินิกใหกับกลุม
โรงพยาบาลหลักที่ไดรับมอบหมายใหพัฒนาสูการเปน Center of Excellence ทุกแหง 
โดยมุงเพิ่มศักยภาพของทีมบุคลากรทางการแพทยทั้งดานการดูแลรักษาใหทันยุคสมัย 
การทำงานรวมกันเปนทีมอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารระหวาง
สหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแกผูปวย ในป 2561 
ศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกบีดีเอ็มเอส (BDMS TRAINING CENTER FOR CLINICAL 
SKILLS) หรือที่รูจักกันในนามของ BDMS SIMULATION CENTER ไดผานการรับรอง
มาตรฐานสากลเบื้องตน (Provisional Accreditation) จาก Society for Simulation 
in Healthcare (SSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐาน 
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), ECMO training course (end-
orsed by Extracorporeal Life Support Organization (ELSO)) 

สืบเนื่องจากสถานการณเฝาระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแตตนป 
2563 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเวนระยะหางทางสังคม แตยังคงไว
ซ่ึงประสิทธิภาพของความเปนเลิศดานการเรียนการสอน BDMS SIMULATION CENTER 
จึงไดพัฒนาระบบ Tele-simulation Network System ใหกับโรงพยาบาลท่ีอยูในเครือ 
BDMS ทำใหบุคลากรทางแพทยสามารถฝกทักษะทางคลินิกดวยสถานการณจำลองเสมือน
จริงระบบทางไกล โดยไมจำเปนตองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีของตนเอง ปจจุบันโรงพยาบาล
กลุม Center of Excellence สามารถดำเนินการเรียนการสอนผานระบบ Tele-simulation 
Network System เปนที่เรียบรอยแลว 
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ในการมุงเนนเพ่ือยกศักยภาพการใหการดูแลรักษาผูปวยตามนโยบายสูการเปน Center 
of Excellence นั้น BDMS SIMULATION CENTER จึงไดพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียน
การสอนที่มุงเนนการดูแลผูปวยเปนทีมสหสาขาวิชาชีพในการเขารับการฝกอบรมโดยมี
หลักสูตรใหฝกอบรมดวยวิธีการดาน Simulation เต็มรูปแบบดวยมาตรฐานสากลถึง 5 
Center of Excellence ประกอบดวย Heart, Trauma, Neuroscience, Cancer และ 
Dental เดือนธันวาคม 2564 BDMS SIMULATION CENTER ไดรับการเย่ียมสำรวจอยาง
เปนทางการจาก SSH ประเทศสหรัฐอเมริกาและไดรับคำช่ืนชมท้ังดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร การประเมินผลการเรียนการสอนที่เปนระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรได
อยางเหมาะสมและคุมคา รวมถึงการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนผานระบบ BDMS 
Tele-Simulation Network System ในชวงสถานการณโควิด-19 จากความประทับใจ
เหลาน้ีทำให BDMS SIMULATION CENTER เปนศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยการ
จำลองสถานการณทางการแพทยเสมือนจริงแหงแรกในประเทศไทยที่ผานรับการรับรอง
มาตรฐานแบบเต็มรูปแบบ (Full Accreditation) ในหมวด Teaching/Education เปน
การยืนยันคุณภาพระบบการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมประสิทธิภาพการดูแลผูปวย
ดวยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพิ่มผลลัพธทางการรักษาในเชิงบวก
โดยคงยึดความปลอดภัยของผูปวยเปนสำคัญที่สุด  

จากการท่ี BDMS SIMULATION CENTER ไดรับการการันตีคุณภาพคร้ังน้ี นอกจาก
จะเปนการยืนยันคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติแลว ยังเปนการรับรองมาตรฐาน
เดียวกันกับโรงเรียนแพทยชั้นนำในตางประเทศ อาทิเชน Harvard University, John 
Hopkins University, Yale University และ Duke University เปนตน 

ทีมแพทยของ BDMS และ OHSU ไดรวมกันจัดทำหนังสือ The Handbook of 
Preventive Cardiology 2020 โดยแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการประเมิน
ความเสี่ยงและการรักษา ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางโลกตะวันตกและในประเทศไทย 
เพื่อสรางองคความรูที่ครอบคลุมมากขึ้นในดานเวชศาตรปองกันเชิงรุกโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ใหกับทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักเทคนิคการแพทย 
และผูสนใจท่ัวไปท้ังในประเทศไทย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท้ังใน electronic book และ
ในรูปเลมหนังสือ ซึ่งตนฉบับหนังสือดั้งเดิมภาคภาษาอังกฤษนี้ตอมาไดรับการแปลเปน
ภาษาไทย โดยบุคลากรของบริษัท และวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหงายตอการเขาถึงเน้ือหาท่ีซับซอน และในป 2564 ไดรับ
การพิจารณาอนุมัติจจากคณะกรรมการ service plan ของกระทรวงสาธารณสุข ใหจัด
พิมพเพิ่มเติม เพื่อแจกจายใหกับบุคลากรในศูนยโรคหัวใจ และโรงพยาบาลในเครือขาย
ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

ในป 2565 ทีม BDMS ที่เกี่ยวของไดรวมกระจายองคความรูดาน Cardiovascular 
disease (CVD) prevention โดยเปนที่ปรึกษาในโครงการ CVD screening ศูนยวิจัย
สุขภาพและนวัตกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ เปนวิทยากรบรรยายใน cardiac 
network forum กบรส.สธ. (จังหวัดเชียงใหม) และเปนวิทยากรรวมอบรมในโครงการ
ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ Center of Prevention (CoP Preven-
tive CVD) สำหรับโครงการสมสาชิก THIP ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
โดยมีโรงพยาบาลนำรองเขารวมขั้นตนจำนวน 15 โรงพยาบาล
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ภายหลังการอบรมดูงานดาน Digital Dentistry ที่ OHSU นำมาสูการจัดตั้ง BDMS 
Wellness Center (BWC) Dental Lab ซ่ึงเปน Lab ทันตกรรมท่ีครบวงจรในดาน Digital 
ซ่ึงเรียกไดวาเปน In house Dental Laboratory ท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด สามารถรองรับงาน
ครอบฟนชนิดท่ีไมมีโลหะเปนสวนประกอบ และเปนแหงแรกแหงเดียวในประเทศไทยท่ีมี
ทันตแพทยทุกสาขาดูแลทุกขั้นตอนการรักษา โดยเริ่มจากการวางแผนการรักษา ใหการ
รักษา และผลิตชิ้นงาน ตลอดจนถึงการครอบฟนใหกับคนไข จึงมั่นใจไดวางานทุกชิ้นจะ
ตองไดคุณภาพและมีความสวยงามจนเปนท่ีนาพึงพอใจ จนทำให Dental Wellness Clinic 
ไดรับรางวัล Dental Medical Center of the year in Asia-Pacific จาก GlobalHealth 
Asia-Pacific Awards 2020, 2021 และ 2022 ติดตอกัน 3 ปซอน 

ในชวงป 2564 ของการระบาดของโรค Covid-19 ฝายการพยาบาลในเครือ BDMS 
ทุกโรงพยาบาลไดมีการจัดทำมาตรฐานการดูแลผูปวยเพื่อพัฒนาการพยาบาลมุงสูความ
เปนเลิศ มีการจัดตั้งกลุมงาน COHORT WARD/ICU ในการดูแลผูปวยที่มีการติดเชื้อแยก
จากผูปวยปกติ มีการจัดการฝกอบรมแบบ virtual simulation โดยใช Application Full 
Code ซึ่งเปน Medical Simulation ลำดับตนๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในป 
2565 ไดมีการเขาเรียนแลว 11,279 เคส เฉล่ีย 9.1 เคส ตอพนักงานกลุมเปาหมาย 1 คน 
ซ่ึงสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา ฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถทำใหเกิด Social 
Distancing ไดตามหลักการและรูปแบบการเรียนรูจะอยูบนพื้นฐานของ Gamification 
ตรงกับความตองการของพนักงาน สอดคลองกับแนวโนมของ Digital in Workplace 
นอกจากนี้ยังใหมีการสงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Self-Paced 
Learning) ผาน แพลตฟอรม AMPOS และอื่นๆ เชน ThaiMOOC Medscape Stat
Pearls การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของพยาบาล (Nursing Competency) ใหมี
ความรูความสามารถในการดูแลผูปวยและมีความกาวหนาในวิชาชีพ ลด turn over rate 
ของพยาบาล และการจัดใหมี Clinical Nurse Educator ประจำหนวยงานที่มีความรู
เฉพาะทางในการดูแลผูปวยที่มีความซับซอนรวมถึงการกำกับดูแลพยาบาลที่จบใหมเพื่อ
ใหเกิดความม่ันใจในการดูแลผูปวย มีการปรับ model of care เพ่ือสรางความประทับใจ
ในการดูแลผูปวย โดยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพโดย มี case manager ในการรวมการ
ดูแลผูปวยรายกรณี สรางความพึงพอใจใหกับผูปวยและญาติในระดับที่สูงมากขึ้นจาก
รอยละ 80 ในป 2564 เปนรอยละ 91 ในป 2565 

สถาบันแหงความเปนเลิศของบริษัท ไดรวมมือกับ OHSU ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 
ในการเปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรูและทักษะตางๆ ในการจัดตั้ง
ศูนยอุบัติเหตุดูแลเฉพาะผูปวยเด็ก ที่โรงพยาบาลสมิติเวชเด็ก ศรีนครินทร ซึ่ง OHSU มี
ผูเชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยอุบัติเหตุเด็กโดยเฉพาะ ตลอดจนขั้นตอน
การดูแลรักษา ระบบการสงตอผูปวยเด็ก ระหวางโรงพยาบาล รวมถึงอุปกรณในการดูแล
อยางมีประสิทธิภาพ 

งานดานอุบัติเหตุ

งานดานการพยาบาล
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งานดานการ
ปลูกถายเซลลตนกำเนิด

 หรือการปลูกถายไขกระดูก
 (Stem cell)

งานโรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน

และโรคหลอดเลือดหัวใจ
ชนิดซับซอน

BDMS ไดรวมมือกับ OHSU ตั้งแตเดือนมกราคม 2565 ในการประชุมแลกเปลี่ยน
ความรูผานระบบ video conference โดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถทางดาน
โลหิตวิทยาและมะเร็งโลหิตวิทยาทั้งทาง OHSU และโรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดแก 
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
เพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีในงานดานการบริการผูปวยปลูกถายเซลลตนกำเนิด 
หรือการปลูกถายไขกระดูก เพิ่มมาตรฐานในระดับสากลและความรวมมือดานงานวิจัย
ที่จะมีโครงการตอเนื่องในอนาคต 

ไดดำเนินการความรวมมือมาต้ังแตป 2561 โดยในระยะแรก ไดรวมกันพัฒนาในเร่ือง
เกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome-ACS) ซึ่ง BDMS 
ไดกำหนดใหโรงพยาบาล 6 แหงในประทศไทยกำหนดบทบาทของการเปน Center of 
Excellence (COE) ไดแกโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาล
สมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพ 
เชียงใหม ในป 2563 ไดขยายขอบเขตของความรวมมือกับ OHSU ในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการรักษาโรคหัวใจผานสายสวนดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจดวยบอลลูน
รวมกับการสอดฝงขดลวดค้ำยันผนังหลอดหัวใจ (Percutaneous coronary balloon 
angioplasty/stent implantation หรือ Percutaneous coronary intervention-PCI) 
ใหดีกวาเดิม ใหโรงพยาบาลในสังกัด BDMS เปนโรงพยาบาลในอุดมคติในประเทศไทย 
ในป 2562 เปนตนมา BDMS ไดกำหนดแผนยุทธศาสตรพึงประสงค (Strategic objective) 
ไดแก การกำหนดใหโรงพยาบาลในเครือเปน Hub (Regional acute myocardial infarction 
Center) เชื่อมโยงกับภาครัฐ ใหความสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด  ST ยกสูง (ST-elevation myocardial infarction) ใหการรักษาผานสายสวนทันที
ที่มาถึงโรงพยาบาล (Immediate PCI หรือ Primary PCI) และเมื่อรวมมือกับภาครัฐให
การรักษาแบบ Transfer PCI โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ไมเคยเกิดมากอนในประเทศไทย เชน 
door in-door out จากโรงพยาบาลเครือขายท้ังในเครือ BDMS และกับภาครัฐเชนหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา หรือผูปวยทุกๆ รายในระบบ Universal Coverage Emergency 
Patient (UCEP) ทำใหผลการรักษาดีข้ึนกวาในระบบรัฐ ถือเปน Social responsibility 
อยางหน่ึง นอกจากน้ันกำหนดใหมีการรักษา PCI ผานหลอดเลือดแดงท่ีขอมือเชน (Trans-
radial/Trans-ulnar PCI) เพื่อลดการเกิดโรคแทรกซอน ผูปวยนอนโรงพยาบาลสั้นลง 
สะดวกสบายมากกวาเดิม การปรับการดำเนินการในโรงพยาบาลโดยสราง Team approach 
ต้ังแตผูบริหารระดับสูง (CEO) ผูอำนวยการโรงพยาบาล (Director) ผูอำนวยการศูนยโรคหัวใจ 
(COE Director) หัวหนาหองปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Catheterization 
laboratory) แพทยสวนหัวใจ (Coronary interventionist) แพทยหัวใจอื่นๆ และ
พยาบาลประสานงาน พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลหอผูปวยวิกฤต 
ทำใหการทำงานชัดเจน ประสาน เรียนรู พัฒนา (Link-Share-Learn) ทำใหผลการรักษา
ดีเลิศ BDMS เปนกลุมโรงพยาบาลเดียวในประเทศที่ใชระเบียนที่พัฒนาจาก National 
Cardiovascular Data Registry (NCDR) จาก American College of Cardiology  



(ACC) และ Society of Cardiac Angiography and coronary intervention (SCAI) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประชุม Case Review ทุกเดือน กับ OHSU มีการปะชุม
Annual conference กับ OHSU ในประเทศไทย Link-share-learn สรางโอกาสพัฒนา
ตอยอดโดยไรขีดจำกัด ในป 2566 จะขยาย Strategic objective จาก Acute coronary 
syndrome ยังการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจชนิดซับซอน (Complex High Risk Inter-
vention Procedure (CHIP) กับหลอดเลือดขั้วซาย (Left Main Coronary stenosis), 
chronic total occlusion, non-left main bifurcation disease และหลอดเลือดหัวใจ
ที่มีหินปูนสะสมสูง (Heavily calcified coronary vessel) โดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง เชน 
การใชเครื่องสลายนิ่วสำหรับหลอดเลือดหัวใจ (Intravascular Lithotripsy-IVL) มาใช
ในประเทศไทย การเตรียมความพรอมในการรักษาภาวะหัวใจเตนออนรุนแรง (Poor left 
ventricular dysfunction/cardiogenic shock) ดวยเครื่อง IMPELLA เปนตน การ
ประเมินผูปวยตามแนวทางของ Society of Cardiac Angiography and Coronary 
Intervention-SHOCK-SCAI-Shock) อยางเปนระบบเปนที่แรกในประเทศไทย การที่
สามารถเคล่ือนยายผูปวยวิกฤตท้ังทางรถ Mobile CCU Ambulance หรือทางอากาศยาน 
(Transport Extracorporeal Membrane Oxygenator-Mobile ECMO) แหงเดียวใน
ประเทศไทย เพ่ือใหผูปวยวิกฤตรอดชีวิตมากกวาเดิม BDMS เรียนรูผานทะเบียน BDMS 
Cath PCI Registry ซึ่งเรา modify จาก Cath PCI Registry ของ NCDR ทำใหทราบ
จุดออน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา และความไดเปรียบ เสียเปรียบเชิงกลยุทธ ในการรักษา
โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ยังตอยอดไปถึงโรคอื่นๆ ไดแก Cardiac arrhythmia, 
atrial fibrillation, heart failure, valvular heart disease, disease of aorta, cardio-
myopathy ทายสุดจะสามารถผาตัดเปลี่ยนหัวใจไดในอนาคตอันใกลนี้ 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดรวมมืออยางตอเนื่องกับ Sano 
Hospital ประเทศญ่ีปุน เพ่ือรวมมือในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวของ
กับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีความรวมมือดานนวัตกรรมการสองกลองระบบทาง
เดินอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อยกระดับทางการแพทยอยางตอเนื่อง รวมถึง
การจัดตั้งระบบสงตอผูปวยระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค 

สถาบันดานการรักษาภาวะแขนบวมหลังการผาตัดหรือจากการอุดตันของตอมน้ำเหลือง 
ที่เปนที่ยอมรับในประเทศญี่ปุนและตางประเทศ ในการทำ bypass ทอน้ำเหลืองเล็กๆ 
เพ่ือลดอาการบวมของแขนภายหลังการผาตัด ในป 2563 จนถึงปจจุบัน Kameda Medical 
Center มี MOU กับโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เพื่อรวมมือกันในโปรแกรม
การผาตัดผูปวยมะเร็งเตานม และกลุมผูปวยท่ีมีภาวะอุดตันของตอมน้ำเหลืองใตรักแรตัน 
(Arm lymphedema) และรวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย แลกเปล่ียนประสบการณ 
และงานวิจัยทางคลินิกเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของการดูแลผูปวยมะเร็ง 

2
Sano Hospital

3
Kameda Medical

 Center, Japan
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4
Nagoya

 University

6
ความรวมมือกับ

บริษัท Straumann

5
ความรวมมือ

กับศัลยแพทย
ดานสมองระดับ

แถวหนาของโลก

7
Doernbecher

 Children’s Hospital

บริษัทมีความรวมมือตอเน่ืองกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญ่ีปุน ในประเด็นสำคัญ 
2 เรื่องคือ  

1. ความรวมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทยระหวาง 
2 สถาบัน ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย  

2. การแนะนำและสงตอผูปวยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูปวย
จะมีการเดินทางมาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน หรือเดินทางไป Nagoya 
และสถานที่ใกลเคียง 

บริษัทมีความรวมมือกับนายแพทยคีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบ
ประสาท Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars-Sinai ประเทศสหรัฐ-
อเมริกา ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและรักษาโรคทางสมอง
และระบบประสาท ทำใหบริษัทกาวสูการเปนสถาบันการรักษาดานสมองและระบบ
ประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร) ท่ีทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมถึงการเพ่ิมศักย-
ภาพในดาน Brain Health Wellness ใหกับ BDMS Wellness Clinic 

ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรวมมือกับ Straumann Holding AG ผูนำตลาด
รากฟนเทียมอันดับหน่ึงของโลก เพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตแพทย โดยการจัดฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในงาน ดานการรักษารากฟนเทียม ทำใหงานรักษามีความสวยงาม และ
รองรับการใชงานดานการบดเคี้ยวไดดีในระยะยาว ทั้งยังชวยในการดูแลปญหาสุขภาพ
ในชองปาก อนึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญไดรับการแตงตั้งเปน Straumann 
Partner ในประเทศไทยต้ังแตป 2558 ซ่ึงถือวาเปนโรงพยาบาลแหงแรกท่ีไดรับการแตงต้ัง 
หลังจากนั้น ในป 2561 ไดรับการแตงตั้งเปน Straumann Group Valued Partner 
ซึ่งครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ ของ Straumann Group (Thailand) 

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 สุขุมวิทและศรีนครินทรเขาดวยกัน และ
พัฒนาใหเปน Excellent Center ในดานตางๆ เชน ในดานโรคมะเร็ง และการปลูกถาย
ไขกระดูกในเด็ก ในดานการผาตัดสองกลองในเด็กและทารกแรกเกิด (Neonatal and 
Pediatric Laparoscopic Surgery), การดูแลและฟนฟูกายภาพ (Pediatric Rehabili-
tation) ในเด็กท่ีมีกลุมโรคซับซอน การดูแลเด็กรวมถึงทารกในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 
(Pediatric and Neonatal Emergency and Critical Care Management) รวมถึง
อุบัติเหตุในเด็ก (Pediatric Trauma) ซึ่งประเทศไทยประสบกับภาวะขาดแคลนทีม
ชำนาญการเปนอยางมากในขณะนี้ โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชจะเปนหนึ่งในองคกร
สำคัญที่สนับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยที่จะกาวสูการเปนศูนยกลางทาง
การแพทยของเอเชีย (Asian Medical hub) อยางยั่งยืนตอไป



8
สถาบันออโธปดิกส
รัฐมิสซูรี่ (Missouri

 Orthopaedic
 Institute)

10
โรงพยาบาลทากัตสึกิ

 ประเทศญี่ปุน

12
Icahn School of 

Medicine at Mount
Sinai (ISMMS)

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

9
โรงเรียน

แพทยฮันโนเวอร
 ประเทศเยอรมนี 

11
บริษัท เอ็น เฮลท

 พยาธิวิทยา จำกัด
 รวมกับ ราชวิทยาลัย

พยาธิแพทย
แหงประเทศไทย

BDMS และสถาบันออรโธปดิกส รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมลงนามความ
รวมมือทางวิชาการตอเนื่องอีกเปนระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตป 2564 ในการแลกเปลี่ยน
ความรูและทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกส ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน 
การประชุมสัมมนาทางการแพทย เพ่ือมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง รวมท้ังเพ่ือสงเสริม
งานดานการศึกษาและวิจัยดานออรโธปดิกสและความรวมมือทางการแพทยอื่นๆ ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานกระดูกและขอในโรงพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ภาควิชาออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร (Hannover 
Medical School) ลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
ทางการแพทยดานออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ กับ BDMS ตออีกเปนระยะเวลา 
5 ป เริ่มตั้งแต ป 2564 ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทาง
การแพทย รวมทั้งการสงบุคลากรทั้งแพทยและพยาบาลเขารับการฝกอบรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ณ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี เพ่ือมุงพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง รวมท้ังเพ่ือสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออรโธปดิกสและศัลยศาสตร
อุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานนี้ในโรงพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในเครือ BDMS รวมลงนาม
สัญญาเปนพันธมิตรกับโรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน นำความเชี่ยวชาญการดูแล
รักษาดานกุมารเวชศาสตร และดานศัลยกรรมกระดูกและขอ รวมกันพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อตอยอดศักยภาพความสามารถของสมิติเวช 
ซึ่งไดเปดโรงพยาบาลญี่ปุนสมิติเวช (Japanese Hospital by Samitivej) เมื่อกลางป 
2562 เพื่อการดูแลผูปวยญี่ปุนในประเทศไทย และที่สงตอจากประเทศใกลเคียง 

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย 
จัดประชุมวิชาการ Inter-hospital Renal Clinicopathological Conference ต้ังแตป 
2559 เปนตนมา เปดโอกาสใหแพทยผูเชี่ยวชาญโรคไตและพยาธิแพทย และแพทย
ประจำบานกวา 50 ทาน จากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย แลก
เปล่ียนองคความรูและกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญในการวินิจฉัย โรคไต 
และนำไปสูการกำหนดแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสม โดยกำหนดใหมีการประชุมวิชาการ
โรคไตปละ 3 ครั้ง 

สถาบันโรคภูมิแพ สมิติเวช (Samitivej Allergy-SAI) ทำความรวมมือกับคณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล และ Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนสถาบันทางการแพทยดานภูมิแพท่ีไดรับการยอมรับระดับโลก 
ในการศึกษา วิจัย และการพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคภูมิแพ

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES | 61



56-1 ONE REPORT 2565 | 62

14
บริษัท โอลิมปส

 (ประเทศไทย) จำกัด

16
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

ประเทศญี่ปุน
 (National Cancer

 Center Japan: NCC )

13
มหาวิทยาลัยบูรพา

15
คณะพยาบาลศาสตร

 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

17
กรมการแพทย

 กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในเดือนธันวาคม 
2563 โดยมีกรอบความรวมมือหลักๆ ในดานการพัฒนาบุคลากร การใหบริการสงเสริม 
ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชน มีการสงเสริมงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีท้ังสองสถาบัน
เห็นสมควรรวมกัน 

ในป 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทไดรวมมือกับบริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) 
จำกัด ในการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาชวยสนับสนุนการสองกลอง
ลำไสใหญ (Colonoscopy) เพ่ือคนหาและวินิจฉัยต่ิงเน้ือท่ีเปนตนกำเนิดของมะเร็งลำไสใหญ 
(Adenoma) ไดมากขึ้นกวาเทคนิคเดิม 1.4 เทา 

บริษัทไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีกรอบความรวมมือหลักๆ ในดานการพัฒนา
บุคลากรโดยการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยมะเร็ง (4 เดือน) 
รวมถึงหลักสูตรการใหยาเคมีบำบัด และการใหคำปรึกษาผูปวยมะเร็ง โดยหลักสูตรไดรับ
การรับรองจากสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย ท้ังน้ี ยังมีการสงเสริมงานวิชาการ งาน
วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีท้ังสองสถาบันเห็นสมควรรวมกัน 

บริษัทไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) กับสถาบันมะเร็งแหงชาติประเทศญ่ีปุน 
ในเดือนธันวาคม 2565 โดยเปนการลงนามความรวมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ ดานการแพทย รวมถึงการสนับสนุนทางดานงานวิจัยระหวางโรงพยาบาล
มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ในนามของ BDMS กับ NCC ชวยยกระดับมาตรฐานทางดานการ
รักษาโรคมะเร็ง โดยการทำกิจกรรมความรวมมือดานการดูแลผูปวยมะเร็งทั้งไทยและ
ตางชาติ การสัมมนาทางการแพทย การศึกษาดูงานดานโรคมะเร็ง ของบุคลากรทางการ
แพทยและทีมสหสาขาที่เกี่ยวของ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางบริษัทกับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
ในนามของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยทั้งสอง
สถาบันไดตระหนักถึงความสำคัญของความรวมมือวิชาการ การบริการทางการแพทย และ
การบริการดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนใน
การนำทรัพยากรของทั้งสองหนวยงานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไทยและชาวตางประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในกลุมประเทศ
อาเซียนที่มีความตองการการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไดรับบริการที่มี
คุณภาพ ดวยเจตนารมณที่สอดคลองในการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและบริการทาง
การแพทย 
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18
คณะพยาบาลศาสตร

 คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

 มหาวิทยาลัยมหิดล

19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 และบริษัท นาโนซายน

 เทคโนโลยี

บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด ทำความรวมมือทางวิชาการกับ คณะพยาบาล
ศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการใหคำปรึกษาทาง
พันธุศาสตร พรอมแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารทางวิชาการอันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาความรูดานการแพทยพันธุศาสตร (Genomics Medicine) ตลอดจนความรวมมือ
ในการจัดการฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพี่อพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรดานการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการใหคำปรึกษาทางพันธุศาสตร ใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 
เพ่ือมุงสูการพัฒนาวงการแพทยดานพันธุศาสตรของไทยใหเปนท่ีรูจัก และยอมรับในวงกวาง
เทียบเทาระดับสากลตอไป 

บริษัท เนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด หรือ N Health รวมลงนามความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และบริษัท นาโนซายน เทคโนโลยี ภายใตลงนามความรวมมือ
ในการพัฒนาเคร่ืองทำลายเช้ือในอากาศ โดยมีการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาประสิทธิภาพ 
ขยายตลาด และพัฒนาเคร่ืองตนแบบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค และสนองตอบตอ
สภาวะแวดลอมในปจจุบันที่รายลอมไปดวยปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเชื้อ
กอโรคในอากาศ ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกท้ังเปนการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดียิ่งขึ้น

คุณภาพการใหบริการ 

ณ ส้ินป 2565 บริษัทเปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลในหลายระดับ อาทิ การรับรอง
คุณภาพระดับสากล Joint Commission International-JCI 
จำนวน 11 โรงพยาบาล การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับ
ประเทศ Hospital Accreditation Thailand-HA จำนวน 34 
โรงพยาบาล และไดรับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นกาวหนา (Advanced HA) 3 
โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
อินเตอรเนชั่นแนล และโรงพยาบาลพญาไท 3

(2) การตลาดและการแขงขัน 
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ในป 2565 สถานการณการระบาดโรค COVID-19 มีแนวโนม
ท่ีดีข้ึนจากปกอน โดยผูปวยหนักท่ีตองรักษาในโรงพยาบาล และ
ผูเสียชีวิตดวยโรค COVID-19 มีจำนวนลดลง เน่ืองจากประชากร
ไทยสวนใหญไดรับวัคซีนตาน COVID-19 ซ่ึงสามารถชวยลดความ
รุนแรงหากติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได ทั้งนี้กระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศยกเลิกโรค COVID-19 ออกจาก “โรค
ติดตออันตราย” เปน “โรคติดตอเฝาระวัง” ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 เปนตนไป ดังน้ัน นักเดินทางท่ีจะเขาประเทศไทยไม
จำเปนตองแสดงใบรับรองการรับวัคซีน หรือผลตรวจเช้ือ COVID-
19 สำหรับโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย แมจำนวนผูปวย 
COVID-19 ในป 2565 จะลดลง แตการกลับมารักษาพยาบาล
ของผูปวยทั่วไปที่ไมเกี่ยวกับ COVID-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้ง
ชาวไทย และตางชาติ สงผลใหรายไดจากการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปกอน
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สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาว คาด
การเติบโตตอเน่ืองจากผูปวยชาวไทยและตางชาติ โดยโรค COVID-
19 ทำใหคนใสใจสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเชิง
ปองกัน นอกจากน้ีจะมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการโดยการ
นำความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยและนวัตกรรมที่
ทันสมัย มาเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและการดูแลสุขภาพแก
คนไขอยางครบวงจร โดยคำนึงถึงความตองการของคนไขเปนหลัก 
ซ่ึงรวมถึงการปรึกษาทางการแพทยแบบออนไลน (Teleconsultation) 
รานขายยาแบบออนไลน แอปพลิเคชั่นที่นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ แอปพลิเคช่ันท่ีบันทึกขอมูลสุขภาพคนไข และผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพตางๆ การนำเทคโนโลยีทางการแพทยมาใช
ในการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรนี้จะชวยขยายฐานคนไขของ
โรงพยาบาลเอกชนไดอีกทางหนึ่ง 

กลยุทธการตลาด

ในป 2565 บริษัทยังคงเรงพัฒนาแผนงานและกิจกรรมการ
ตลาด เพ่ือตอกย้ำการเปนผูนำเครือขายโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหมากยิ่งขึ้น บริษัทยังคงติดอันดับ 1 
ใน 5 กลุมโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของโลกโดยมีอันดับที่สูงขึ้น 
บริษัทไดขานรับวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไทย
ที่ผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางดานการแพทย และ
ธุรกิจบริการสุขภาพของโลก หรือ Thailand Medical Hub 

โดยในชวงคร่ึงแรกของป 2565 ท่ียังมีการระบาดอยางหนัก
จาก COVID-19 จำนวนผูปวย COVID-19 มีมากกวาท่ีโรงพยาบาล
จะรองรับได บริษัทไดรวมมือกับโรงแรมตางๆ ในการเปด Hospitel 
เพื่อรองรับผูปวย COVID-19 ที่อาการไมหนัก หรือกลุมผูปวย
สีเขียว หรือผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรงโดยเฉพาะ ผูปวยไดรับการ
ดูแลจาก ทีมแพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีอยางใกลชิด ภายใต
การควบคุมของโรงพยาบาล

ตอมาในชวงคร่ึงหลังของป ความรุนแรงของการแพรระบาด 
COVID-19 ลดลง รัฐบาลไดเปดใหมีการเดินทางระหวางประเทศ 
ผูปวยตางชาติท่ีเคยรักษากับโรงพยาบาลเครือ ไดทยอยเดินทาง
กลับมารักษา รวมถึงผูปวยใหม ก็มีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น ดวย
ชื่อเสียงของประเทศไทยในดานการสาธารณสุข และชื่อเสียง
ของ BDMS 

ทั้งนี้ระหวางป บริษัทไดดำเนินการทางการตลาด ดังนี้ 

50 ป BDMS 
เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปของ BDMS การตลาด

ของท้ังเครือ BDMS ไดรวมกันทำการตลาดในหลากหลายโครงการ 
เพื่อแสดงใหประชาชนและผูใชบริการเชื่อมั่นวา “BDMS เรื่อง
สุขภาพ เราเชี่ยวชาญ” 

1. BDMS Screening โปรแกรมการตรวจ สมอง หัวใจ 
มะเร็ง 
• โรคทางดานสมอง หัวใจ และมะเร็ง เปนโรครายแรงที่
ทำใหคนท่ัวโลกเสียชีวิตจำนวนมาก BDMS จึงอยากให
ผูใชบริการไดทราบถึงสภาพรางกาย ผานการตรวจ
รางกายที่มุงเนน 3 โรคนี้ โดยใชเครื่องมือทันสมัย ทำ
การโดยผูเชี่ยวชาญ ในราคาพิเศษ

2. BDMS Knee Replacement Package แพ็กเกจ
เปลี่ยนขอเขา
• จากความเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมกระดูก BDMS ได
นำเสนอแพ็กเกจผาตัดเปลี่ยนขอเขา ในโรงพยาบาล
ตางๆ ของ BDMS ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก
ผูใชบริการทั่วประเทศ

3. BDMS Basic Life Support 
• จัดอบรมการชวยชีวิตเบื้องตนใหกับประชาชน บริษัท
และหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ โดยตลอดป 2565 มี
การจัดอบรมมากกวา 650 ครั้ง และมีผูเขารวมอบรม
ทั้งสิ้นกวา 40,000 คน 

• โรงพยาบาลทุกแหงในเครือ BDMS ไดนำความรูความ
เช่ียวชาญไปจัดอบรมการชวยชีวิตเบ้ืองตนใหกับนักเรียน
และประชาชนท่ัวประเทศ โดยในหลายโอกาส ผูเขารับ
การอบรมไดแจงกลับมาวาไดใชความรูท่ีไดจากการอบรม
ไปชวยชีวิตคนใกลตัว 
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Insurance Marketing 

ในป 2565 บริษัทไดรวมกับกลุมบริษัทประกันชั้นนำของ
ประเทศในการนำเสนอและพัฒนาแผนประกันท่ีครอบคลุมและ
มีความพิเศษ พรอมเปดตัวกิจกรรม และแคมเปญตางๆ หลาก
หลายโครงการ อาทิ 

• ความรวมมือพัฒนาแผนประกันความคุมครองสุขภาพ 
“ทีทีบี ประกันเหมาจบๆ @BDMS” กับ ทีเอ็มบีธนชาติ 
และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ท่ีตอบโจทยลูกคาท่ีตองการ
ความคุมครองแบบเหมาจาย และรักษาในโรงพยาบาล
ของ BDMS 

• กิจกรรมทางการตลาดที่ทำกับบริษัทประกันตางๆ เชน 
การใหความรูกับผูถือกรมธรรม โบรกเกอร ตัวแทนขาย
ประกัน การนำเยี่ยมชมโรงพยาบาล ฯลฯ

• พัฒนาการเชื่อมตอระบบระหวางโรงพยาบาลกับบริษัท
ประกัน เพ่ือใหท้ัง 2 ฝายสงผานขอมูลไดเร็วข้ึน ทำใหการ
บริการผูถือประกันหรือคนไขมีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

Digital Marketing 

 บริษัททำการตลาดแบบ Digital Marketing มากข้ึน นอก
เหนือจากการใชสื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอรมตางๆ เปนสื่อกลาง
ในการสื่อสารและใหขอมูลสุขภาพแกประชาชน บริษัทยังเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารไปยังแพลตฟอรม และโซเชียลมีเดียในตาง
ประเทศที่มีฐานผูใชจำนวนมาก ควบคูไปกับการนำเสนอคอน-
เทนตที่นาสนใจและเปนประโยชน 

หลายโรงพยาบาลในเครือไดพัฒนา Application ขึ้นมา 
เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการของโรงพยาบาลไดงาย
และสะดวกข้ึน สามารถดูตารางออกตรวจของแพทย ทำนัด และ
เขาถึงขอมูลประวัติการรักษา 

• โรงพยาบาลกรุงเทพไดพัฒนา “B+” application
• โรงพยาบาลสมิติเวชไดพัฒนา “S+” application และได 
upgrade เปน “Well by Samitivej”

• โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลไดพัฒนา “Health 
Up” application  

“BeDee”  
บริษัทไดเปดตัว “BeDee” application ข้ึน เพ่ือใหบริการ

ดูแลสุขภาพที่ครบวงจร ทั้งการปรึกษาแพทย ปรึกษาเภสัชกร 
จำหนายสินคาสุขภาพ และจัดสงใหถึงบาน ภายใตมาตรฐาน
เครือ BDMS ดวย BDMS ดำเนินธุรกิจท้ังโรงพยาบาล รานขายยา 
สินคาดานสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย และระบบท่ีเช่ือมตอ
กันเปน Ecosystem จึงไดรวมส่ิงเหลาน้ีเขามาอยูในแอพพลิเคช่ัน 
BeDee 

• Tele-consultation ปรึกษาคุณหมอไดทุกที่ พูดคุยกับ
คุณหมอท่ีออนไลนไดทันที หรือนัดหมายผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง เพื่อปรึกษาอาการเฉพาะ นัดงาย ไมตองรอคิว

• Tele-pharmacy ปรึกษาเรื่องยาฟรีกับเภสัชกร รับคำ
แนะนำจากเภสัชกร เร่ืองการซ้ือยา และใชยาอยางปลอดภัย
รวมถึงการซื้อสินคาเพื่อสุขภาพจาก HEALTH MALL

• Health Mall มีสินคาใหเลือกกวา 2,500 รายการ อาทิ 
วิตามิน ยาสามัญประจำบาน อุปกรณทางการแพทย และ
สินคาช้ันนำมากมาย พรอมจัดสงใหถึงบานภายใน 90 นาที 

ดานการสื่อสารการตลาด 

BDMS สรางเสริมความรูดานสุขภาพหรือ Health Literacy 
ในสังคมไทย ในยุคที่ผูคนมีความสนใจในหลายสิ่ง หลายอยาง 
ขอมูลดานสุขภาพก็เปนหน่ึงในเร่ืองท่ีผูคนใหความสนใจมากข้ึน 
ผูคนตองการขอมูลจากแหลงท่ีเช่ือถือได และตองการใหตอบโจทย
หรือปญหาที่มีไดในระยะเวลาอันสั้น ในเวลาที่ผูคนสะดวกและ
ตองการ ทุกโรงพยาบาลในเครือไดใชเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ท่ีหลากหลาย ท้ังส่ือ online เชน website, social media ผาน 
influencer ท่ีเปนท่ีรูจักในสังคม online และ ส่ือ traditional เชน 
TV วิทยุ หนังสือพิมพ ท่ียังมีฐานผูอาน ผูชมและผูฟงหนาแนนอยู

ดวย BDMS มีบุคลากรทางการแพทยครบถวนในทุกสาขา 
อาทิ แพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด 
ฯลฯ จึงทำใหเปนเเหลงที่รวมความรูดานสุขภาพ บริษัทไดใช
ความรูและประสบการณท่ีมี ส่ือสารออกไปในสังคม เพ่ือใหสังคม
ไทยมีความรูดานสุขภาพที่ดี และรูวิธีในการดูแลตัวเองและคน
ในครอบครัว

BDMS ไดทำงานดานส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย มุงเนน
ขอมูลในการดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ ตอบปญหาสุขภาพ โดย
ใชวิธีการเลาเรื่องและสื่อความที่เหมาะสมในแตละกลุมชวงอายุ 
โดยไมเนนการขายสินคา แตเนนใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนให
กับสังคม



ในยุคที่คนเลือกที่จะรับขอมูลจากการดูและฟง มากกวา
การอาน บริษัทไดจัดทำและสนับสนุนรายการ และกิจกรรมที่
ใหความรูดานสุขภาพ เชน 

• รายการกาแฟดำ 
ตอกย้ำความนาเชื ่อถือของ BDMS ในฐานะ Trusted 
Healthcare Network ผานรายการเชิงขาวท่ีเปยมไปดวย
สาระและประสบการณของผูดำเนินรายการ (คุณสุทธิชัย 
หยุน) โดยการสัมภาษณแพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ พา
เย่ียมชมโรงพยาบาล รวมถึงแนะนำอุปกรณทางการแพทย
อันทันสมัยที่มีมาตรฐานสูงและความเลิศทางการแพทย
ของเครือ BDMS 

• รายการ Coffee Club (online) : สมดุลชีวิตสรางได
เน้ือหาสรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิต พูดคุยดานสุขภาพ
ของบุคคลบนแพลตฟอรมออนไลน ใหคนท่ีประสบปญหา
สุขภาพเขาใจถึงภาวะของโรค ตระหนักรูถึงแนวทางการ
รักษา และเรียนรูที่จะอยูกับโรคไดอยางมีกำลังใจ และ
สามารถลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตตอไป

• กิจกรรม Coffee Club on Tour by BDMS
ตอยอดจากการพูดคุยบนออนไลน สูกิจกรรม Event ที่ผู
เขารวมกิจกรรมจะไดพบปะ พูดคุย และแลกเปล่ียนมุมมอง
ในการใชชีวิต พรอมแขกรับเชิญท่ีจะมาเปล่ียนแนวคิด และ
มีการถายทอดสดทาง Online

(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
บุคลากรทางการแพทย

บุคลากรทางการแพทยถือเปนหัวใจสำคัญของระบบบริการสุขภาพ บริษัทจึงไดมี
นโยบายในการจัดหาแพทยและทันตแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละสาขาของโรค รวมถึง
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อใหการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล 
ตลอดจนการใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำตางๆ ที่ใหบริการแกผูปวยหรือผูมารับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ในการจัดหาแพทย ทันตแพทย พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทยน้ัน บริษัทไดทำการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย อาทิ แพทย ทันตแพทย 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ จะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
การบริหารฝายแพทยและคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพ่ือใหม่ันใจวาไดบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถในการทำงานรวมกัน

อนี่ง ในการใชบริการสุขภาพในสภาวะปจจุบัน มีความตองการใชบริการเพิ่มมากขึ้น
และเปล่ียนแปลงไป เชน มีการเปล่ียนแปลงทางดานประชากรและโรคระบาดวิทยา ทำให
มีจำนวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการเกิดโรค
อุบัติใหมขึ้น เชน ไขหวัด SAR ไขหวัดใหญ โรค COVID-19 เปนตน สงผลใหมีความตอง
การบุคลากรทางการแพทยที่มีทักษะที่คอนขางเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น 

ในการน้ี บริษัทไดสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความรูความสามารถ และสงเสริม
ใหมีการพัฒนาความรูและวิทยาการความกาวหนาทางการแพทยใหมๆ  ท้ังทางดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี โดยมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนผานระบบออนไลนเพื่อนำไปแลก
เปล่ียนความรู ถายโอน ตอยอดความรู ท้ังภายในและภายนอกใหกับโรงพยาบาลในเครือ
บริษัทผานทางส่ือออนไลน โดยมีการพัฒนาโปรแกรม BDMS MSO Training ซ่ึงสามารถ
ใชไดทุกโรงพยาบาลในเครือบริษัท รวมถึงการคนหาแพทยผูเช่ียวชาญในเครือบริษัท นอก
จากน้ี ยังมีการสอนการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือใหสอดรับกับสถานการณปจจุบัน เชน 
การนำระบบการแพทยทางไกลมาใชเปนทางเลือกในการใหบริการเพ่ือใหผูมารับบริการมี
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ความปลอดภัยมากข้ึน และยังมีการจัดประชุมวิชาการแบบ Virtual Meeting และ CME 
Online (Live) เพื่อใหมีการเพิ่มพูนความรูเปนประจำ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ
ทางเพื่อฝกทักษะการผาตัดเฉพาะทาง เชน หลักสูตรฝกทักษะทางดานการผาตัดกระดูก
และขอ เปนตน และยังสนับสนุนงานวิจัยตางๆ โดยเฉพาะงานวิจัยทางการแพทย เพื่อ
กอใหเกิดการรักษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมถึงการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับ
สังคม เชน องคความรูจากแนวทางปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) และงานวิจัย
จากงานประจำ (Routine to Research : R2R) เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับผูปวยหรือ
ผูมารับบริการ โดยในป 2565 ทางฝายแพทยและฝายการพยาบาลไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดในงาน BDMS AWARD 2022 จากการคิดคนนวัตกรรม “Effect of 
Transdermal Microneedle patch with NSAID in Osteoarthritic knee” และ 
“ระบบปองกันแผลกดทับอัตโนมัติ” ซึ่งเปนการคิดคนนวัตกรรมและนำมากอประโยชน
ใหกับทางการรักษาพยาบาลตอไป นอกจากน้ีมีงานตีพิมพตางๆ จากบุคลากรทางการแพทย
ท่ีลงในวารสาร Bangkok Medical Journal และตางประเทศ อยางสม่ำเสมอ โดยมีความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลช้ันนำท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะศูนยแหง
ความเปนเลิศตางๆ อาทิเชน หัวใจ สมอง มะเร็ง กระดูกและขอ จัดทำเปนสถานฝกอบรม
และแบงปนความรูใหกับแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย โดยมีการสงไปศึกษา
ดูงาน และมีการประชุมวิชาการรวมกันท้ังแบบท่ีมีการจัดประชุมและผานระบบออนไลน
เพ่ือแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ี บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการ
ลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทยและเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย รวมถึงการอำนวย
ความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากรทางการแพทย เพ่ือกอใหเกิดความสุขและมีทัศนคติท่ีดี
ในการทำงาน โดยทุกๆ ป บริษัทจะจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของแพทยและบุคลากร
ทางการแพทยที่มีตอองคกร และนำขอมูลที่ไดรับจากแบบสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ
เพื่อธำรงและรักษาซึ่งบุคลากรทางการแพทยที่ดีใหคงอยูกับบริษัทตอไปและพบวาผล
สำรวจความผูกพันดีตอเน่ืองติดตอกัน โดยในป 2565 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 
(มหาชน) ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ ผลสำรวจความผูกพันของแพทยที่มีตอองคกร ใน
วารสารตางประเทศ ระดับนานาชาติในวารสาร  Healthcare บทความเร่ือง “Physician 
Engagement before and during the COVID-19 Pandemic in Thailand” ทำให
เห็นผลลัพธในการดูแลแพทยไดอยางดี มีความสุข และไดแนวคิดในการนำไปใชประโยชน
ในการดูแลแพทยใหอยูกับองคกรตอไป และสอดคลองกับนโยบายการคงไวซึ่งแพทยที่ดี 
(Good Doctor) ในระดับเครือบริษัท โดยมีการใหรางวัล Good Doctor แกแพทยท่ีผาน
เกณฑที่กำหนด โดยไดรับรางวัลทั้งสิ้น 27 โรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กำลังใจและธำรงไวซึ่งแพทยที่ดีใหอยูกับองคกรตอไปจะยังคงรางวัลแพทยที่ดีตอไปเพื่อ
สงเสริมใหมีแพทยท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ และเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูมารับบริการ
ใหไดรับการรักษาที่ปลอดภัย และไววางใจได รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ท่ีผานมา โดยมีระบบสารสนเทศท่ีจัดเก็บขอมูล การนำขอมูล
ไปใชของบุคลากรทางการแพทยและผูปวยไดตามมาตรฐานที่กำหนด
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การจัดหายาและเวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย

จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงตนของป 
2565 บริษัทยังคงดำเนินนโยบายดานการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ และเคร่ืองมือแพทย
เพ่ือใหทันตอสถานการณและสอดคลองกับนโยบายภาครัฐอยูเสมอ ดวยหลักการของการ
ตื่นรูและปรับตัวอยางรวดเร็ว บริษัทมีความเขาใจถึงการแบงกลุมของยา เวชภัณฑ และ
เครื่องมือแพทย สำหรับสถานการณฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูกระบวนการคัดเลือกและสรรหา
อยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยา เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทยที่มีความจำเปนสำหรับการชวยชีวิต และกลุมยาสำหรับนำมาใชในการรักษาโรค
อุบัติใหมเกิดขึ้น 

นอกเหนือจากสถานการณของโรคโควิด-19 บริษัทไดเฝาติดตามสถานการณการรบ
ระหวางรัสเซียและยูเครนอยางใกลชิด ทำใหนอกจากการปรับเปล่ียนนโยบายใหสอดคลอง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแลว บริษัทยังคงใชระบบเครือขาย โดยมีการบริหาร
งานจากสวนกลางและกระจายไปยังศูนยตางๆ ท่ัวประเทศ ทำใหบริษัทมีขอมูลความตอง
การการใชยา เวชภัณฑ และเคร่ืองมือแพทย รวมถึงอัตราการใชจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 
ที่ทันสมัย และสามารถบริหารและจัดสรรไดอยางเหมาะสม ไมมีปญหาสินคาชั่วคราว 
และในป 2565 บริษัทยังไดมุงเนนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
โดยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการกำหนดรายการมาตรฐานสินคาที่ใชในเครือบริษัท เพื่อ
ควบคุมคุณภาพสินคา สงเสริมการใชผลิตภัณฑในประเทศ และมีการติดตามการใชอยาง
ใกลชิด ใหสอดคลองกับสถานการณระหวางประเทศที่เกิดขึ้น รวมถึงการลดการพึ่งพา
สินคานำเขาจากตางประเทศในอนาคต 

บริษัทยังคงนโยบายและความมุงม่ันท่ีจะสืบสานความสัมพันธกับคูคาธุรกิจ เพ่ือเสริม
สรางคุณคาที่ยั่งยืนสูคูคาธุรกิจอยางเปนธรรม ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของการจัด
ซ้ือยาและเวชภัณฑ อันเปนองคประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล โดยมี
นโยบายจัดหายาและเวชภัณฑจากผูผลิตและผูจัดจำหนายท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง 
ผานการรับรองมาตรฐาน มีความเหมาะสมในดานราคา สามารถจัดสงสินคาไดตามระยะ
เวลาท่ีกำหนด มีการใหบริการหลังการขาย รวมถึงการสำรองสินคาใหกับบริษัทอยางตอเน่ือง 
เพื่อสามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทเนนการใหบริการจัดการ
คลังสินคาอยางครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีและวิทยาการท่ีทันสมัย เพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง มีสินคาพรอมใชใน
ปริมาณที่เหมาะสม สงผลใหสามารถลดตนทุนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งบริษัทไดมีแผนกลยุทธการเจรจาตอรองราคา และการบริหารความสัมพันธกับคูคา 
โดยเฉพาะคูคารายสำคัญ โดยบริษัทไดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการ
จัดซื้อยาของโรงพยาบาลในเครือ จัดแบงขอมูลเพื่อหาความสัมพันธและจำแนกประเภท 
เพ่ือเพ่ิมอำนาจในการเจรจาตอรอง ชวยใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันจากตนทุน
สินคาที่ลดลงหรือที่เรียกวาการประหยัดตอขนาด และการควบคุมจำนวนรายการสินคา
ใหมีความหลากหลายอยางเหมาะสม ซ่ึงในดานความสัมพันธกับคูคา บริษัทยังไดใหความ
สำคัญในการคัดเลือกคูคาอ่ืนๆ นอกเหนือจากคูคายาและเวชภัณฑ ยังรวมถึงคูคาท่ีใหบริการ
ดานตางๆ ใหบริษัท เพื่อใหบริษัทดำเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ



นอกจากน้ี บริษัทไดทบทวนและพัฒนากระบวนการทำงาน โดยจัดจางบริษัทผูเช่ียว-
ชาญเฉพาะทางใหเขามารวมพัฒนากระบวนการจัดหาผลิตภัณฑและบริการใหมีประสิทธิ-
ภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงตางๆ ตลอดจนไดเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ 
IT โดยมุงเนนการนำขอมูลท่ีมีไปสูการวิเคราะหและพัฒนาการใหบริการเพ่ือความเติบโต
อยางยั่งยืน อีกทั้งยังใหความสำคัญกับการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาอยางเปนรูปธรรม โดยกำหนดนโยบาย
การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑไวอยางชัดเจน และมีการใชระบบ e-Sourcing เพ่ือชวย
ใหทุกกระบวนการในการจัดซื้อจัดหาสามารถสอบทานได และเปดโอกาสใหผูขายที่มี
ศักยภาพไดมีโอกาสในการเปนคูคากับบริษัท 

(4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดิน อาคาร

และสวนปรับปรุง เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย อุปกรณโครงสราง เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ อาคารระหวางกอสรางและเคร่ืองมือและอุปกรณระหวาง
ติดต้ัง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตลอดจนสินทรัพยภายใตสัญญาเชา โดยรายละเอียด
ของทรัพยสินถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปนไปตามเอกสารแนบ 4 

สำหรับสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอย
มีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสุทธิ จำนวน 1,621.0 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนโปรแกรมคอม-
พิวเตอรท่ีใชในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไร
ขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา 5 ถึง 10 ป

เครื่องหมายบริการ เจาของเครื่องหมาย สำหรับบริการ วันที่จดทะเบียน

ตออายุเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ 2562
โดยจะสิ้นอายุในวันที่
19 กุมภาพันธ 2572

โรงพยาบาลบมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

ตออายุเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2560 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
23 เมษายน 2570

โรงพยาบาลบมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

ตออายุเมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2561 
ตออายุ โดยจะสิ้นอายุใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571

โรงพยาบาลบมจ. สมิติเวช
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เครื่องหมายบริการ เจาของเครื่องหมาย สำหรับบริการ วันที่จดทะเบียน

ตออายุเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2556 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลบมจ. สมิติเวช

ตออายุเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2556 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลบมจ. สมิติเวช

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
18 มิถุนายน 2568

โรงพยาบาลบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

ตออายุเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2561
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
22 กรกฎาคม 2571

โรงพยาบาลบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

ตออายุเมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2562 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2572

โรงพยาบาลบมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

ตออายุเมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2556 
โดยจะสิ้นอายุในวันที่ 
25 สิงหาคม 2566

ผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยา

บจก. เซฟดรัก เซ็นเตอร

ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาว มีอายุ 10 ป และอาจตออายุไดทุกๆ 10 ป

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

บริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญของประเทศ โดยมีโรง
พยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา จำนวนรวม 56 แหง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
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



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 

BSI

BSN

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 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

First Health 98.85

DHV 98.85

SMW 59.31

SV Holding 98.85

SVH Inter 79.08

NNG 74.01

N Myanmar 60.00

N Cambodia 100.00

Irving 98.83

N Health 99.34

BKY 100.00

BUD 100.00

BKH 91.48

BSR 100.00

BPL 100.00

BKN 100.00

SCH 100.00

BDMS Inter Sing 100.00

N Health Asia 100.00

SVH 98.85

BNH 91.48

1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

ช�่อบร�ษัท

รอยละ90 ขึ้นไป

BPK 99.72 SSH 69.66

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

BSW 100.00

BHH 98.82

TPK 50.03
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BSR

BSW

BTC

BTH

BWC

BWR

BUD

DHV

DPM 

First Health

GHP

GLS

HPZ

Irving

KDH

MP

N Cambodia

N Health

N Health Asia

N Myanmar

N Health Patho

NNG 

PLC 

PLD

PLP

PLS

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร 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 ดอกเตอรฟารมา เฮลธ เทคโนโลยี 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

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด  

รอยละ90 ขึ้นไป

ช�่อบร�ษัท

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

RBH 100.00

Save Drug 100.00

ANB 100.00

DPM 60.00

N Health Patho 95.00

GHP 47.17

BDMS Inter 100.00

RPH 100.00

PLS 93.65

PLC 85.71

PTN 99.76

BPM 100.00

B-Cop 100.00

PPCL 98.63

PLP 100.00

PT3 97.58

PTS 77.44

PT1 98.63

PT2 97.82



50-89% 20-49%

PLD 84.00

KDH 64.03

RAH 80.00

MP 89.06

S.R. Property 49.00

Siem Reap 49.00

PPFP 49.00

Udon Pattana 25.12

ช�่อบร�ษัท

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 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
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

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
และเรียกชำระแลว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

123 หมู 8 ถนนศรีนครินทร 
ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ

670/1 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 

488 ถนนศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

101/99 ซอยนวนคร 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

39/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

488 ถนนศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

488 ถนนศรีนครินทร
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

24 ซอย 1 ถนนเทศา
ตำบลสนามจันทร

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

288 ถนนสุขสวัสดิ์ 
อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 

1308/9 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

57 หมู 3 ตำบลบอผุด
อำเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี

วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

100.00%

100.00%

99.34%

93.65%

100.00%

98.85%

47.17%

100.00%

95.00%

98.85%

98.83%

50.03%

84.00%

100.00%

91.48%

100.00%

อัตราการ
ถือหุน
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รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลววันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

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

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 อำเภอเมือง 

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 กรุงเทพฯ

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.76%

97.27%

100.00%

99.72%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.82%

100.00%

98.63%

97.82%
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รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลววันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

111 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

90 ถนนศรีราชานคร 3 
ตำบลศรีราชา 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 

488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

 
2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

1 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว

กรุงเทพฯ

337 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

9/1 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

 
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

1/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 

943 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ

97.58%

77.44%

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%

98.63%
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลววันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

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.

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

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

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

เรียกชำระแลว 1,000,000 หุน
หุนละ 100 บาท และ

3,000,000 หุน
หุนละ 33.33 บาท

104,000,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน

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

หุนละ 7 บาท

1,500,000/มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน

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

2 ซอยศูนยวิจัย 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

 25/14 ถนนทาหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

44/505 ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

888/88 หมูที่ 3
ตำบลบานสวน อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี

8 ซอยแหลมเกตุ
ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

124 ถนนธนบุรี-ปากทอ
กรุงเทพฯ

555/5 ถนนโพศรี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

488 ถนนศรีนครินทร
แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

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

100.00%

99.72%

99.76%

98.85%

100.00%

69.66%

89.06%

25.12%

98.85%

100%

74.01%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

หมายเหตุ: * บริษัทเขาไปลงทุนไมไดมีสวนรวมในการบริหาร
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1.3.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 

2,076,369,460

2,048,626,440

828,418,690

205,000,000

1,033,418,690

1

2

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด (2)

รวม

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกลำดับที่ จำนวนหุน

13.07

12.89

6.50

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

รายชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
จำนวนหุนที่ออก
และเรียกชำระแลววันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน

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

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

บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร จำกัด  

บริษัท ดอกเตอรฟารมา เฮลธ 
เทคโนโลยี จำกัด ถือผาน RBH   

27 มิ.ย. 2557

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

27 พ.ค. 2565

23 มิ.ย. 2565

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

อสังหาริมทรัพย

โรงพยาบาลเอกชน 
ที่ประเทศกัมพูชา  

อสังหาริมทรัพย

คลินิก

อสังหาริมทรัพย

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ
บริการแพทยทางไกล

ดานผิวหนังและความงาม

ศูนยดูแลสงเสริมสุขภาพเชิง
ปองกันและฟนฟูสุขภาพ

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย

รานขายยา

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

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

500,000,000 มูลคาหุนที่
ตราไว 10 บาทตอหุน 

เรียกชำระแลว 100,000
หุนละ 10 บาท

และ 499,900,000
หุนละ 6 บาท

2,000,000 มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาทตอหุน

เรียกชำระแลว 2,000,000
หุนละ 50 บาท

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

ประเทศกัมพูชา

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 กรุงเทพฯ

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

549/1 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต เขตบางนา

กรุงเทพฯ

100.00%

60.00%

49.00%

100.00%

49.00%

79.08%

49.00%

59.31%

100.00%

60.00%
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หมายเหตุ:  
(1) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันท่ี 10 มีนาคม

2565 ประกอบดวย

(2) บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุนโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รอยละ 99.99
(3) ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 ประกอบดวย

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท และทุนชำระแลวจำนวน 1,589,200,189.50 บาท
แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 

524,187,900

243,440,900

239,192,000

136,300,000

105,000,000

1,248,120,800

1

2

3

4

5

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รวม

ชื่อ-สกุลลำดับที่ จำนวนหุน

24.96

11.59

11.39

6.49

5.00

59.43

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

8,000,000

3,438,543

2,000,000

1,641,666

1,500,000

16,580,209

1

2

3

4

5

บริษัท วิริยะพรอพเพอรตี้ จำกัด 

นายปภณ วิริยะพันธุ

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

นายพิจารณ วิริยะพันธุ

นางศรีวรรณา วิริยะพันธุ

รวม

ชื่อ-สกุลลำดับที่ จำนวนหุน

40.00

17.19

10.00

8.21

7.50

82.90

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

812,053,310

688,301,330

585,273,402

537,577,938

498,901,433

394,701,090

365,353,460

9,040,576,553

4

5

6

7

8

9

10

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)

UBS AG SINGAPORE BRANCH

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

STATE STREET EUROPE LIMITED

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และคูสมรส

สำนักงานประกันสังคม

รวม

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกลำดับที่ จำนวนหุน

5.11

4.33

3.68

3.38

3.14

2.48

2.30

56.89

สัดสวนถือหุน (รอยละ)

ที่มา: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และขอมูลจากผูถือหุน
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0.50

0.35

0.45

0.10

90%

129%

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

กำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน) 

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)  

- งบการเงินรวม

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564

0.45

0.70

0.55

0.10

 

122%

79%

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

0.38

0.40

0.30

0.10

79%

75%

2565
(ม.ค.-มิ.ย.)

ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้คือ

1.5 การออกหลักทรัพยอื่น

บริษัทไดออกหุนกูในนามของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยยอดคงคางของหุนกูของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2565 มีรายละเอียดดังนี้

1.6 นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจ

และความตองการใชเงินทุนของบริษัทในแตละป โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่ง
สามารถอนุมัติจายไดโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคลองเพียงพอ 

นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีท่ีเปนบริษัทยอยท่ีมิไดเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยดังกลาว จัด

สรรเงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากน้ัน
จึงมีนโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษัทและเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยแตละบริษัท
ที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน   

1/2556

2/2556  ชุดที่ 2

1/2558

1/2559

1/2560 ชุดที่ 3

รวม

BDMS233A

BDMS235A

BDMS256A

BDMS266A

BDMS242A

14 มี.ค. 2556

10 พ.ค. 2556

25 มิ.ย. 2558

24 มิ.ย. 2559

8 ก.พ. 2560

14 มี.ค. 2566

10 พ.ค. 2566

25 มิ.ย. 2568

24 มิ.ย. 2569

8 ก.พ. 2567

4,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1,500,000

4,000

1,000

2,000

3,000

1,500

11,500

4,000

1,000

2,000

3,000

1,500

11,500

4.63

4.39

3.95

2.99

3.46

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)



การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

2
2.1 นโยบายและแผนการบร�หารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียง ซ่ึง
ถือเปนองคประกอบท่ีสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยเชื่อมั่นวาการบริหารความเสี่ยงเปนกลไกสำคัญและเปน
เครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกรที่ตั้งไว ตลอดจนชวยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่
ไมคาดหวังท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังในดานผลกำไร การปฏิบัติงาน และ
ความเชื่อถือจากผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอองคกร 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ขึ้น เพื่อทำหนาที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามใหมี
การปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ไดอนุมัตินโยบายการบริหารความ
เส่ียงและประกาศใชภายในบริษัทและบริษัทในเครือท้ังหมด โดย
กำหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร
และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกรโดยใหความสำคัญ
ในการบริหารความเส่ียงดานตางๆ ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ทั้งนี้ ไดระบุถึงการจัดการตอความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกรทั้งหมดไวดังนี้ 

ความเส่ียงท่ีอาจกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธขององคกร
ซ่ึงอยูในระดับสูงและสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ

วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลำดับโอกาสของการ

เกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบหากเกิด

เหตุการณ 

บริหารจัดการความเสี่ยงให
สอดคลองตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่กำหนด
ไวโดยคำนึงถึงคาใชจายที่
เกี่ยวของและผลกระทบ
ที่ไดรับจากการจัดการ
ความเสี่ยงดังกลาว 

ติดตาม และประเมินผล 
เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยง

ขององคกร
ไดรับการจัดการอยาง

เหมาะสม 

ระบุความเสี่ยงอยาง
ทันเวลา
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ตอมา คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติและประกาศใชนโยบาย
การบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือปอง
กันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานในลักษณะท่ีมีความเส่ียงท่ี
ทำใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบ
เครือขายสื่อสาร เพื่อใหการดำเนินการดานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
เปนไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยได
ผานการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและขอมูลสุขภาพผูปวยตาม
มาตรฐาน (Information Security Management System) 
ในระดับสากล ISO/IEC 27001 และ ISO 27799 โดย The British 
Standards Institution

เพ่ือดูแลกำกับใหการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสาร-
สนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการ
และคณะทำงาน ดังนี้ 

1) Information Security Management Committee 
มีบทบาทและหนาที่หลัก ไดแก 
• กำหนดและอนุมัติเกณฑสำหรับระดับความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได

• พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการแกไข
ความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร 

• พิจารณาลงโทษผูที่ละเมิดนโยบายการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยดานสารสนเทศ 

• ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรท่ีจำเปนในการดำเนินงาน 

2) BDMS Computer Emergency Response Team 
(BDMS CERT) มีบทบาทและหนาที่หลัก ไดแก
• ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ (Incident Response)

• ใหคำแนะนำและแกไขภัยคุกคามความมั่นคงดานเทค-
โนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Advisor)

• ติดตามและเผยแพรขาวสารเหตุการณตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับผูเกี่ยวของในบริษัท

• ศึกษา ปรับปรุงเคร่ืองมือและแนวทางปฏิบัติใหทันสมัย
อยูเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบเทค-
โนโลยีสารสนเทศของบริษัท

ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ ของบริษัท 
เพื่อวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนิน
ธุรกิจใหอยูในระดับท่ียอมรับได และบูรณาการการบริหารความ
เสี่ยงเขากับการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
อยางมีระบบและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร 

นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้ง

Enterprise Risk Management Steering Committee
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2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

2.2.1 ความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัททั้งในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม
2.2.1.1 ความเสี่ยงดานความยั่งยืน (ESG Risk)

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
• ความเสี่ยงน้ำทวมฉับพลันและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การเปล่ียนแปลงดานสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายพ้ืนท่ี
ท่ัวโลกท่ีมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เชน ภัยแลง น้ำทวมและระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึน เปนตน 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมน้ำท่ีพบไดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงท่ีมีความเส่ียง
น้ำทวมฉับพลัน พื้นที่บนเกาะ พื้นที่ใกลชายทะเลที่มีความเสี่ยงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
ซ่ึงเปนความเส่ียงทางกายภาพท่ีอาจสงผลใหการดำเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก คาใชจาย
เพิ่มเติมในการซอมบำรุงหลังจากน้ำทวม คาใชจายในการรักษาคุณภาพของน้ำประปาที่
ใชในการประกอบธุรกิจ คาใชจายจากความรับผิดชอบสวนแรกกอนการคุมครองประกันภัย
ตลอดจนสงผลกระทบตอบริษัท อันเน่ืองจากการเสียโอกาสการดำเนินธุรกิจในชวงวิกฤต
ดังกลาว บริษัทไดติดตามสถานการณน้ำอยางใกลชิด โดยการวิเคราะหความออนไหวของน้ำ
ดวยเคร่ืองมือท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน AQUEDUCT จาก World Resources
Institute เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความตึงเครียดดานน้ำ (Water Stress) และนำไปกำหนด
มาตรการแกไขที่จำเปนเกี่ยวกับการใชน้ำและการอนุรักษน้ำ

กำหนดและรวบรวมรายการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในองคกรครอบคลุมทุกดานตาม BDMS Risk Domain โดย
พิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่จะสงผลกระทบ

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร

1

รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานดานนโยบายและแผน อยางนอย
ทุกไตรมาส7

3
2 ประเมินและจัดลำดับโอกาสของความเสี่ยง เพื่อนำไปสูการปองกันและแกไขอยางมีประสิทธิภาพ

4 กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงในองคกร รวมถึงการสื่อสารไปสู
ผูปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

5
6 จัดใหมีการประชุมอยางนอยทุกไตรมาส หรือตามความเหมาะสม

บูรณาการการบริหารความเสี่ยงใหเขากับงานสำคัญอื่นๆ ขององคกร



ความเสี่ยงดานสังคม
• ความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัย

เน่ืองดวยการดำเนินธุรกิจของ BDMS เก่ียวของกับการใหบริการดานสุขภาพ จึงตอง
มีความนาเช่ือถือในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยในการใชบริการท้ังของผูใชบริการ ซ่ึง
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดย BDMS มีการทบทวน
ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ BDMS เพ่ือใหพนักงานสามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยยกระดับและมุงสูการนำไปปฏิบัติ
ดวยความเขาใจเพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) พรอมมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมและใหความรูสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ
พนักงาน เชน การใหความรูการชวยฟนคืนชีพ (CPR), กิจกรรม Let’s Get Healthy, 
สื่อความรูดานสุขภาพ Well-being, ชองยูทูปรายการความรูสุขภาพบนโลกออนไลน 
“Happy Health by BDMS” และวารสาร Health Brings Wealth เปนตน

• ความเสี่ยงดานสิทธิมนุุษยชน
BDMS ใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยมีการดำเนินกระบวนการตรวจสอบ

ดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence Process) ตามแนว
ทางปฏิบัติที่กำหนดไวในนโยบายสิทธิมนุษยชนของ BDMS จากผลการตรวจสอบดาน
สิทธิมนุษยชนอยางรอบดานตลอดจนหวงโซคุณคาของธุรกิจ BDMS ในป 2565 พบวา
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุุษยชนที่สำคัญ คือ ความเปนอยูที่ดีของบุคลากรและครอบครัว
ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยูรวมกันความปลอดภัยของลูกคาและผูปวย
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ และมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย BDMS
ไดจัดทำแนวทางปองกันความเส่ียง เชน จัดทำนโยบายจัดหองใหนมบุตรในสถานท่ีปฏิบัติ
งานของ BDMS ทุกแหง การสนับสนุนการลาเพื่อดูแลบุตรหลังคลอดของพนักงานชาย
เปนตน (รายละเอียดเพิ่มเติมไดเผยแพรในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ BDMS
ป 2565)

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล
• ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร

BDMS มุงมั่นพัฒนารูปแบบการใหบริการรูปแบบใหมในชองทางดิจิทัลอยางตอเนื่อง เชน Tele Health ในเครือ BDMS ไดแก
My B+ S+ และ HealthUp รวมถึงการพัฒนา Healthcare Ecosystem ลาสุด BeDee Application เปนตน เพ่ือใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของผูใชบริการท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน หากเกิดการโจมตีทางไซเบอรจะสงผลกระทบโดยตรงตอ BDMS ไดแก การ
ใหบริการทางการแพทยหยุดชะงัก ทำใหระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลเสียหาย ขอมูลของผูใชบริการและพนักงานถูกนำไปเผยแพร
โดยมิไดรับอนุญาต โดย BDMS กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอรและการปกปองขอมูลดังนี้ 

- การนำหลักการและมาตรฐานสากล เชน ISO 27001 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของขอมูล และ ISO 27799 ระบบ
ความปลอดภัยของขอมูลในดานสุขภาพ มาใชเปนกรอบในการดำเนินการดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปกปองขอมูล 

- การจัดอบรมและสรางความตระหนักรูดานความปลอดภัยทางไซเบอรและการปกปองขอมูลใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง
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2.2.1.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการการแพรของโรคติดตอกลายพันธุ
การแพรเชื้อหรือโรคอุบัติใหม จากการแพรระบาดของโรคระบาด โควิด-19 สงผล

กระทบเปนวงกวางตอความเปนอยูของประชาชนและเศรษฐกิจเปนอยางมาก รวมถึงสงผล
ตอการดำเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจทุกภาคสวน เกิดความเส่ียงในตลอดกิจกรรมของผูรับ
บริการ เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูรับบริการ สงผลกระทบตอยอดผูเขา
รับบริการของ BDMS ท่ีลดลง และความรุนแรงของการแพรระบาดทำใหจำนวนผูติดเช้ือ
และผูเสียชีวิตทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทยในพื้นที่เกิดโรคระบาดหรือการจัดหาวัคซีนที่ไมทั่วถึง BDMS ไดกำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและไดดำเนินการแลว โดยการปรับระบบการใหบริการ
ผูปวยท่ีสอดคลองกับสถานการณ ปรับเปล่ียนและจัดทำนโยบายดานการบริหารจัดการยา
เวชภัณฑและเคร่ืองมือแพทย เพ่ือใหทันตอสถานการณและสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ
อยูตลอดเวลา โดยวางแผนการจัดซ้ือจัดหาในสถานการณฉุกเฉินตามการคาดการณความ
รุนแรงของวิกฤติโรคโควิด-19 พรอมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผูปวยรวมถึง
การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แกประชาชนสงผลใหจำนวนผูติดเชื้อในประเทศลดลง 
รวมถึงไดจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อใหประชาชนและผูรับบริการสามารถพิจารณาเลือก
วัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงพัฒนาวัคซีน Generation ใหมที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับโรคอุบัติใหมที่กลายพันธุได พรอมทั้งไดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผูปวย เชน ตูอบความรอนฆาเชื้อชุดอุปกรณปองกัน
โควิด-19 และระบบ Teleradiology for Realtime Diagnosis เพื่อวินิจฉัยโรคภาวะ
ปอดของผูปวยไดอยางแมนยำและรวมเร็วกวาระบบเดิม เปนตน

2.2.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบตางๆ ที่ใชกับ
บริษัทในอนาคต

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหนวย
งานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
และใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมาย
เกี่ยวกับบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบันหรือการประกาศใชกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนดนโยบายใหมท่ีมีแนวโนมวาจะมีความเขมงวดมากข้ึน 
อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ใหมดังกลาว รวมถึงการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
ซึ่งเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุมครองการเก็บ รวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลตางๆ ซึ่งรวมถึงผูรับบริการในสถานพยาบาลดวย ซึ่งกฎหมายดังกลาวกำหนด
ใหบริษัทซ่ึงเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีจัดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลโดยปราศจากอำนาจ รวมทั้งตองมีการแจงวัตถุประสงคและขอความยินยอมของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลในการการเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนมี
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การดำเนินการดังกลาวเสมอ เวนแตกฎหมายใหอำนาจดำเนินการไดโดยไมตองขอความยินยอม นอกจากนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคล
ยังมีสิทธิท่ีจะรองขอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใหดำเนินการตางๆ กับขอมูลสวนบุคคลของตนตามสิทธิท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงหากบริษัท
และโรงพยาบาลไมสามารถจัดมาตรการดานความปลอดภัยและดำเนินการตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนดได เจาของขอมูลสวนบุคคลและ
หนวยงานของรัฐอาจเขาดำเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายและคาปรับเพื่อเปนการลงโทษได ดังนั้น บริษัทไมอาจรับรองไดวา การเปลี่ยน
แปลงกฎระเบียบตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม รวมทั้งการตีความกฎหมายและกฎระเบียบใหมๆ ดังกลาว 
หรือการกำหนดนโยบายใหมท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัท  

อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัทไดดำเนินการตางๆ เพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
มีผลบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เชน การมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมของ
การดูแลรักษาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บในบริษัทและโรงพยาบาล การกำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงกำหนดรายละเอียด
ในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังครอบคลุมการใชสิทธิตางๆ ของเจาของขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งการแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เปนตน โดยบริษัทเห็นวาการดำเนินการตางๆ
ดังกลาว อาจชวยปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการมีผลบังคับใชของกฎหมาย รวมทั้งการประกาศใชกฎหมายลำดับรองและ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของได

2.2.1.4 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว บริษัท

ยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึงการจัดหาอุปกรณทางการแพทย
ที่ทันสมัยเพื่อขยายฐานลูกคา 

ปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนประมาณ 400 แหงท่ัวประเทศและมีจำนวนเตียงมากกวา 38,000 เตียง ท้ังน้ี มีการคาดการณ
วาจะมีโรงพยาบาลเอกชนเปดใหมในกรุงเทพและตางจังหวัด อีกหลายแหงใน 3-5 ป ขางหนา คิดเปนจำนวนเตียงโครงสรางเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4,000-5,000 เตียง อยางไรก็ตามจำนวนเตียงที่เปดใชงานจริงของโรงพยาบาลใหมนั้นคาดวาจะเพิ่มขึ้นเพียง 2,000-3,000 
เตียง เนื่องจากในชวง 3-5 ปแรกของการเปดโรงพยาบาลจะทยอยเปดเปนเฟส ดังนั้นปริมาณอุปทานจำนวนเตียงในประเทศไมไดเพิ่ม
ขึ้นมากนัก 

ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด และ
เตรียมความพรอมสำหรับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดย
บริษัทมีทีมแพทยและพยาบาลผูเชี่ยวชาญพรอมใหบริการทาง
การแพทยทุกดาน พรอมท้ังศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of 
Excellence) ท่ีพัฒนาบริการทางการแพทยตามมาตรฐานสากล
ตาม Joint Commission International (JCI) โดยมีความรวมมือ
จากสถาบันทางการแพทยชั้นนำ และมีโรงพยาบาลเครือขายใน
ทุกภูมิภาคเพ่ืออำนวยความสะดวกเปนทางเลือกใหแกผูรับบริการ
และสามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลเครือขายเมื่อตองการการ
รักษาพยาบาลท่ีมีความซับซอน นอกจากน้ีบริษัทไดขยายและพัฒนา
รูปแบบการใหบริการโดยการนำความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ทางการแพทยและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงปรึกษาทาง
การแพทยแบบออนไลน (Teleconsultation) และรานขายยา
แบบออนไลน มาพรอมใหบริการ โดยการนำเทคโนโลยีทางแพทย
มาใชในการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรน้ี จะชวยขยายฐานคนไข
ของโรงพยาบาลในเครือไดอีกทางหนึ่ง
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2.2.1.5 ความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหาร
ที่สำคัญไวได  

บุคลากรทางการแพทยและผูบริหารถือเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสำเร็จ บริษัทจึงใหความสำคัญกับการบริหารจัดการความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยดูแลให
พนักงานทำงานอยูรวมกันไดในระยะยาว และวางแผนแกไขปญหาแบบครบวงจรตั้งแต
การคัดเลือกเขาทำงานไปจนถึงการลาออก ตลอดท้ังสรางความเช่ือม่ัน สรางความเปนอยูท่ีดี
และความปลอดภัยดานสาธารณสุขใหกับพนักงาน รวมถึงสรางแรงจูงใจตางๆ ท่ีหลากหลาย
และจัดสรรปจจัยท่ีอาจสงผลตอการรักษาบุคลากรไวใหเพียงพอและตรงตอความตองการ 

- ในการสรรหาบุคลากรน้ัน บริษัทพิจารณาคัดเลือกคนท่ีมีความสามารถและมีทัศนคติ
ที่ดี มีการกำหนดอัตราคาจางใหเหมาะสมทั้งกับเนื้องานที่รับผิดชอบ สถานการณ 
และสภาพเศรษฐกิจ 

- บริษัทดูแลใหพนักงานทำงานรวมกันไดในระยะยาว โดยใหความสำคัญกับความเปน
อยูท่ีดี โดยจัดทำนโยบายสวัสดิการและความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน รวมถึงแมและ
เด็ก ตลอดจนดูแลใหพนักงานปลอดภัยจากโรคภัย ไดแก การฉีดวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ วัคซีนปองกันโรคสุกใส วัคซีนปองกันโรคไวรัสโคโรนา ทั้งยังมีการจัด
ชุดตรวจ ATK ใหกับพนักงาน โดยทุกสำนักงานตองทำการตรวจทุกสัปดาห และจัด
ใหมีการตรวจใหถ่ีข้ึนหากเปนการทำงานหลังวัดหยุดยาวตามเทศกาล เพ่ือลดอัตรา
เสี่ยงและสรางสภาพแวดลอมดานสุขอนามัยขั้นสูงสุดใหกับพนักงาน

- สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาศักยภาพอยูเสมอ โดยจัดอบรมใหความรูกับพนักงาน
ในเรื่องตางๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกัน 

- มีการประเมินผลดวยความยุติธรรมตามศักยภาพและความสามารถที่แทจริง เพื่อ
รักษาพนักงานใหทำงานอยูกับองคกร และใหพนักงานไดเห็นศักยภาพของของตน
อยางแทจริง

- ปรับระบบการทำงานใหยืดหยุนตามสถานการณ โดยเฉพาะในชวงของการระบาด
ของโควิด-19 ที่บุคลากรทางการแพทยตองปฏิบัติงานอยางหนัก โดยจัดใหมีการ
ทำงานจากท่ีบาน (Work from Home) หรือจัดวันหยุดใหเหมาะสม เพ่ือลดความ
เสี่ยงและเพื่อใหพนักงานมีความสุขและมีสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี 

- เพ่ือใหพนักงานไดมีการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพหรือกลับไปดูแลครอบครัว บริษัท
สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรมีโอกาสกลับภูมิลำเนา โดยทำการโอนยายระหวาง
โรงพยาบาลในเครือขายซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ

- มีระบบรางวัลและการช่ืนชม บริษัทเห็นคุณคาและใหโอกาสกับพนักงาน โดยจัดให
มีระบบมอบรางวัลตามความสามารถ รวมทั้งใหโอกาสกับการเลื่อนตำแหนงตาม
ศักยภาพ เพื่อสงเสริมคุณคาและพัฒนาพนักงานใหทำงานกับองคกรในระยะยาว 

- นอกจากน้ี เม่ือพนักงานลาออก บริษัทจะทำการสัมภาษณกอนลาออก (Exit Interview) 
เพ่ือสอบถามสาเหตุของการลาออกในลักษณะของการใหคำปรึกษา การรูถึงสาเหตุ
ท่ีแทจริงน้ี จะทำใหบริษัทสามารถปรับปรุง แกไข และปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ำอีก 
รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและสรางความประทับใจใหกับพนักงานที่จะ
ลาออก และอาจจะนำมาสูการรวมงานกันอีกในอนาคต
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นอกจากนี้ บริษัทไดสงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานได
แสดงความคิดเห็นและใหผลสะทอนกลับการบริหารงานของ
บริษัท จากการทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
บริษัท โดยนำความคิดเห็นท่ีพนักงานสะทอนกลับน้ันมาปรับปรุง
และจัดทำกิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย ทั้งนี้ ผลการสำรวจ
ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นทุกป 
โดยป 2565 มีคะแนนผลสำรวจคิดเปนรอยละ 83 เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 82 ในป 2564  

จากการบริหารจัดการความเส่ียงดานบุคลการ โดยการสราง
ความมีสวนรวม สรางความผูกพัน และสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 
ทำใหผลกระทบของความเส่ียงจากการไมสามารถรักษาบุคลากร
ทางการแพทยหรือผูบริหารที่สำคัญไวไดในปจจุบันของบริษัท
อยูในระดับที่ยอมรับและสามารถบริหารจัดการได 

2.2.1.6 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เนื่องจากปจจุบันประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย ตางมี

แนวคิดในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมากข้ึน จึงไดมีการออก
กฎหมายที่เอื้ออำนวยการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เชน พระ-
ราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
การจัดต้ังสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. 2562 เปนตน ซ่ึงกฎหมาย
ดังกลาวจะชวยอำนวยความสะดวกแกผูบริโภคในการดำเนินคดี
กับสถานพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ทำใหบริษัท
มีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองจากการใหการรักษาพยาบาลเพิ่ม
มากขึ้น และผลจากการประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีใหความคุมครองสิทธิกับเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล รวมไปถึงการสรางมาตรฐานในการเก็บ รวบรวม
ใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัทในฐานะสถานพยาบาล
ซึ่งมีการเก็บ รวบรวม ใชขอมูลของผูปวยเปนจำนวนมากจึงมี
ความเส่ียงจากการถูกฟองรองตามกฎหมายฉบับดังกลาวเชนกัน
นอกจากน้ี ยังไดมีการประกาศใชกฎหมายใหมๆ  รวมถึงการแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีมีความเก่ียวของกับการประกอบ
ธุรกิจสถานพยาบาลที่บริษัทจะตองเตรียมความพรอมของ
บุคลากรในองคกรใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานให
สอดคลองกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย 
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 มาตรา 301 และมาตรา 305 
เปนตน

บริษัทตระหนักถึงปจจัยความเส่ียงดังกลาว จึงไดมีมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมีกระบวน
การในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล 
การคัดกรองแพทย การคำนึงถึงสิทธิของผูปวยในการอธิบายให
ขอมูลแกผูปวย การบริหารความคาดหวังของผูใชบริการ การ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ การเสริมสรางมาตรฐาน
การใหบริการตามมาตรฐานสากลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการรักษา
พยาบาลมีคุณภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงการฝกอบรมให
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ความรูทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบุคลากรของบริษัท การกำหนด
นโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล
สวนบุคคลใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ และบริษัทยัง
ใหความสำคัญกับระบบการรายงานและการเจรจาแกไขปญหา 
เม่ือมีคำรองเรียนจากผูใชบริการ อันเปนการปองกันหรือชวยลด
การเกิดขอพิพาทในทางกฎหมาย นอกจากนี้ ภาครัฐเองก็ได
ตระหนักถึงปญหาการฟองรองดำเนินคดีท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือ
ลดภาระคดีข้ึนสูศาล ภาครัฐจึงมีการสงเสริมการระงับ ขอพิพาท
ดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท ไดแก การแกไขประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 32) วาดวยการดำเนินการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทกอนฟองคดี และการประกาศใช พระราชบัญญัติการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปนการดำเนินการยุติขอพิพาท 
โดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยขอพิพาท ทำใหปริมาณ
คดีที่ขึ้นสูศาลลดลง ลดปญหาความขัดแยง และเปนการชวย
ลดความเสี่ยงจากการฟองรองคดีไดอีกทางหนึ่งดวย

2.2.1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากผูรับบริการ
ชาวตางชาติ

บริษัทมีรายไดสวนหน่ึงจากผูรับบริการชาวตางชาติ ซ่ึงรวม
ถึงผูที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในประเทศไทย หรือที่เดินทางเขา
มาในประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อเขารับการรักษา
โดยเฉพาะ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานของบริษัทเอกชนในตางประเทศ 
โดยปจจัยท่ีทำใหผูรับบริการกลุมน้ีเขามาใชบริการรักษาพยาบาล

ในประเทศไทย ประกอบดวยมาตรฐานและคุณภาพของการให
บริการทางการแพทยที่เปนที่ยอมรับไดระดับมาตรฐานสากล
คาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล และความมีชื่อ
เสียงดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย 

ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเส่ียงจากวิกฤตการณตางๆ ท่ีสงผล
กระทบตอความเช่ือม่ันในการเขารับการบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได อาทิ สถานการณ
ทางการเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติตางๆ และ
การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณ
ผูรับบริการชาวตางชาติที่จะเขามารับการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย บริษัทจึงไดมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยง
โดยการขยายเครือขายโรงพยาบาลตามจังหวัดตางๆ ที่มีศักย-
ภาพและมีความตองการในการรักษาพยาบาลใหครอบคลุมทั้ง
ประเทศ นอกจากน้ีบริษัทยังกระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบ
คลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง

2.2.1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุน (ที่

อยูในรูปของทุนท่ีชำระแลว เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระ
ค้ำประกันที่บริษัทค้ำประกันการกูยืมของบริษัทยอยตอสถาบัน
การเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวม 75.6 ลานเหรียญ
สหรัฐ คิดเปนเงินสกุลบาทประมาณ 2,537.6 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 1.8 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 
  



การลงทุนในตางประเทศของบริษัท รวมถึงการถือหุนที่สำคัญในบริษัทดังตอไปนี้ 
• 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 

• 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 หรือนโยบายของรัฐบาลตางประเทศท่ีใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ
ของบริษัท หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว ความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือคาใชจายในการลงทุนหรือการดำเนินงานท่ีสูง
กวาที่คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว และอาจสงผล
กระทบตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

2.2.1.9 ความเสี่ยงทางดานการเงิน
ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล
การใหการรักษาพยาบาลผูปวยกอนการเรียกเก็บคารักษา กอใหเกิดความเส่ียงท่ีอาจ

จะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญดังตอไปนี้

1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่รับผิดชอบคารักษาพยาบาลดวยตนเอง บริษัท
มีนโยบายในการประเมินราคาคาใชจายสำหรับการรักษาพยาบาลกอนเพื่อใหผู
รับผิดชอบคาใชจายรับทราบงบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำลวงหนา

2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นใหกับ
ผูรับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอดการรักษาและใหทยอยชำระเพื่อเปน
การแบงเบาภาระการชำระเงินคารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้น
การรักษา
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3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญา
น้ัน บริษัทมีนโยบายในการใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดย
จะมีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคู
สัญญากอน พรอมทั้งทบทวนผลการติดตอของบริษัท
ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ และบริษัทมีการหยุดการใหเครดิต
เพิ่ม หากวงเงินคงคางเกินจำนวนที่กำหนดไวซึ่งนโยบาย
ดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เรียกเก็บเงินได 

ท้ังน้ี บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหน้ี มีการประชุมอยาง
สม่ำเสมอ คณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารฝายการเงิน และ
ฝายปฏิบัติการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน รวมทั้งหา
ทางออกที่เหมาะสมใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีที่เกิดปญหา
การชำระคารักษาพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงดานนี้ได

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินสวน

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating Rate) คิดเปนรอยละ 21.2 
ของหน้ีสินทางการเงินท้ังหมด ซ่ึงความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
อาจสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม 
บริษัทมีนโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงรวม
ถึงการเขาทำสัญญาปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ซึ่งบริษัทจะพิจารณากำหนด
ตามภาวะตลาดในขณะนั้น

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการ
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวนผูรับ
บริการชาวตางชาติท่ีเขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของ
บริษัท ในลักษณะเดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจึงอาจ
ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูรับ
บริการชาวตางชาติ

นอกจากนี ้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศกับสกุลเงินบาท ซึ่งเปนตัวกำหนดความสามารถใน
การแขงขันดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลในประเทศอื่น เปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลกระทบ
ตอรายไดของบริษัท บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัท โดยในกรณีน้ี บริษัทพยายาม
ที่จะรักษาสัดสวนของผูรับบริการในประเทศ และผูรับบริการ
ชาวตางชาติใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน โดยในป 2565 คาเงินบาทเคล่ือนไหวอยูระหวาง 31.88-
38.08 บาทตอดอลลารสหรัฐ

2.2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
2.2.2.1 ความเส่ียงจากความไมแนนอนของผลตอบแทน
ที่ผูลงทุนจะไดรับตามที่คาดหวัง 
ในการลงทุนผูลงทุนคาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทนทั้ง

ในดานราคาของหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นและจากเงินปนผลของ
หลักทรัพยท่ีลงทุน อยางไรก็ตามราคาหุนของบริษัทอาจเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ซ่ึงหลายปจจัยบริษัทไมสามารถ
ควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ขอบังคับ 
หรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีผลตออุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
วิกฤต สถานการณที่ไมปกติ เชน โรคโควิด-19 เปนตน ปจจัย
ดังกลาวอาจทําใหราคาหุนลดลงต่ำกวาราคาท่ีนักลงทุนซ้ือ และ/
หรือสูงกวาราคาที่นักลงทุนขายหุนออกไป ทั้งนี้ปจจัยดังกลาว
ยังอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการจายเงินปนผลของ
บริษัทดวย ดังนั้น แมวาบริษัทจะมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ำ
กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แตเงินปนผล
ที่ไดรับในแตละปอาจจะอยูในระดับที่ต่ำกวาที่คาดหวัง ทําให
นักลงทุนอาจจะมีความเส่ียงจากความไมแนนอนของผลตอบแทน
ที่จะไดรับ 
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บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด 
ปจจุบัน แนวโนมการตรวจพันธุกรรมทั่วโลกมีการเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการตรวจพันธุกรรม
สามารถนำมาใชประโยชนทางการแพทยทั้งในเชิงการปองกัน การวินิจฉัย การตรวจเพื่อวางแผนการรักษา
เฉพาะบุคคลใหเหมาะสมกับโรค หรือ การตรวจเพื่อนำขอมูลไปใชเพื่อผลิตยาใหมๆ เปนตน โดยในประเทศที่
พัฒนาแลวจะทำการตรวจพันธุกรรมของคนในประเทศ (Whole Genome Sequencing) เพื่อนำขอมูลมาใช
ในการปรับปรุงดานสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการวางโครงการ Genomic Thailand เชนกัน

บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส จำกัด (N Health Novogene Genomics 
Company Limited : NNG) จึงไดเกิดขึ้น จากความรวมมือระหวาง บริษัท 
เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด (N Health) กับ NovogeneAIT 
Genomics Singapore Pte. Ltd.  (the world leading genomic 
service provider)  โดยมุงหวังจะเปนผูนำระดับภูมิภาคในการสราง
ความเจริญกาวหนาการบริการทางการแพทยจีโนมิกสอยางยั่งยืน 
สรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจการใหบริการทางหองปฏิบัติการ
และธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อรองรับการรักษาแบบการแพทยจีโนมิกส 
(Genomics Medicine) ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริการทางการแพทย
ที่ใชขอมูลพันธุกรรมเฉพาะบุคคลถือเปนจุดเปลี่ยนของวงการแพทย
แหงอนาคต และ มุงหวังสรางใหประเทศไทยเปนศูนยการแพทยจีโนมิกส 
(Genomic Center) แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

BDMS ในฐานะเครือขายบริการทางการแพทยท่ีครบวงจรของไทย และบริษัท เนช่ันแนล 
เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด (N Health) ซึ่งดำเนินธุรกิจหองปฏิบัติการในเครือ BDMS 
จึงพรอมสนับสนุนยุทธศาสตรของภาครัฐในดานการแพทยจีโนมิกส ตามแผนยุทธ-
ศาสตรชาติ พ.ศ. 2563 – 2583 วาดวยการพัฒนาการแพทยจีโนมิกส เพ่ือมุงหวังให
ชาวไทยมีโอกาสเขาถึงการรักษาท่ีทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง เสริมสราง
ขีดความสามารถทางการแพทยจีโนมิกสของประเทศ ลดการพึ่งพาหองปฏิบัติการใน
ตางประเทศและผลักดันสูการเปนศูนยกลางทางการแพทยระดับภูมิภาค (Medical Hub) 

NNG
N Health Novogene 

Genomics

N Health
Novogene

AIT
Genomics
Singapore



นอกจากน้ี  NNG ยังไดรวมมือกับอีกหลากหลายองคกรช้ันนำในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป สิงคโปร และจีน ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรมใหมๆ  เพิ่มโอกาสใหคนไทยเขาถึงการวินิจฉัยและการรักษาดวยจีโนมิกสดวยราคาที่เหมาะสม 
ในระยะเวลาการรอคอยที่ลดลง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ตรวจหาการกลายพันธุ
ของยีนมะเร็งหลายรอย

ชนิดเพื่อใชวางแผนการรักษา
ที่ถูกตองและแมนยำ

ตรวจคัดกรองความผิดปกติ
ของโครโมโซมทารก

ในครรภจากเลือดมารดา

ตรวจยีนที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพและการออกกำลังกาย 

เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจยีนที่มีผลตอการเกิดโรค
และนำมาคำนวณความเสี่ยงที่

จะเกิดโรคในอนาคต

ตรวจยีนที่มีผลกับการตอบสนอง
ตอยาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

และประสิทธิภาพในการเลือกใชยา

ความมุงหวังและเปาหมายธุรกิจ 
NNG ใหบริการการตรวจพันธุกรรมที่
ครอบคลุมทุกมิติการดูแลสุขภาพ ในทุก
ชวงวัยของชีวิต ครอบคลุมการปองกัน 
วินิจฉัย และการรักษาแบบเฉพาะรายบุคคล

fetus 0-17 years 18-40 years 41-65 years 65+ years

Genetic Influences on Lifespan

Hereditary Disease (Early Onset - Late Onset)

Cancer (treatment and Monitoring)

Pharmacogenomics/Pharmacogenetics

Prenatal 
Testing

(PND, NIPT)

Newborn Screening
Postnatal Testing

Developement Delay

Carrier Screening 
Nutrigenomics

Assisted
Reproductive

Preimplantation
Testing

Risk Assessment
Preventive Testing

Monitoring & 
Anti-aging

ผูรับบริการสามารถมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการตรวจทางพันธุกรรม จากเทค-
โนโลยีพันธุศาสตร Next-Generation Sequencing จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน
นวัตกรรมข้ันสูงท่ีใชในแล็บช้ันนำของโลก มีประสิทธิภาพสูง มีความแมนยำ และแปลผล
โดยนักพันธุศาสตรและแพทยเฉพาะทางดานพันธุศาสตร มีกระบวนการตรวจสอบทุก
ข้ันตอนดวยระบบคอมพิวเตอร และใชฐานขอมูลแปลผลท่ีอัพเดตระดับสากล สามารถรู
ผลการตรวจไดอยางรวดเร็ว 
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ในป 2565 BDMS เปนองคกรธุรกิจดานการแพทยและการ
ดูแลสุขภาพรายแรกของไทยและในภาคพื้นเอเชียที่เขาเปน
สมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI) กลุมตลาดเกิดใหม (Emerging Markets
Index) ในกลุมผูใหบริการดานสุขภาพ (Health Care
Providers & Services) ตอเนื่องเปนปที่ 2

รางวัลแหงความสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของ BDMS ไดกำหนดเปาหมายเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืนท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว โดยระยะที่ 1 ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแตป 
2565-2573 และระยะท่ี 2 ครอบคลุมการดำเนินงานต้ังแตป 2574-
2593 พิจารณาจากแนวทางดานความย่ังยืนสากล เหตุการณปจจุบัน
และแนวโนมของโลก (Global Trend) ใหเขากับการดำเนินธุรกิจ
ของ BDMS โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน และมีการเปด
เผยรายละเอียดในรายงานความยั่งยืนประจำป 2565

3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั�งยืน

BDMS ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม มีจริยธรรมท่ีดี และสามารถตรวจสอบได ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
พรอมนำกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ เปนแนวทางกำหนด
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เนนการพัฒนานวัตกรรมกาวไกล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มี
สวนรวมดูแลรักษาและจัดการผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของบุคลากรภายในองคกรรวมถึง
ชุมชน ควบคูไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 

การขับเคล่ือนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน1

3

1 รายละเอียดในหมวด 3. การขับเคล่ือนทางธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน อานเพ่ิมเติมท่ี รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ประจำป 2565
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ในป 2565 คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานดานการพัฒนา
อยางย่ังยืนมีมติอนุมัติทบทวนนโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืนโดย
ปรับเปล่ียนนโยบายใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองกับแนวทาง
การบริหารจัดการขององคกรตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน โดย
ระบุหนาท่ีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนและ 
รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา BDMS สูองคกรแหงความยั่งยืน 
ครอบคลุมการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซ
คุณคา การระบุและประเมินประเด็นสาระสำคัญ การตอบสนอง
และจัดการประเด็นสาระสำคัญ และการสื่อสารผลดำเนินงาน
ดานความยั่งยืนตอสาธารณะ 

นโยบายและการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ 
BDMS เปนสวนหนึ่งของกลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืนในป 
2565 มุงเนนการบูรณาการมาตรฐานและแนวทางจัดการดาน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมตลอดทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
โดยกลยุทธเศรษฐกิจองคกรดานนวัตกรรมมุงเนนการบูรณาการ
วิทยาการ Health Care Ecosystem การพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพในรูปแบบ Digital เพื่อตอบสนองความตองการผูรับ
บริการในโลกปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
กลยุทธดานการพัฒนาที่มุงเนนจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ำ และตระหนักถึงการเปล่ียน
แปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลอยกาซเรือนกระจกอยาง

ตอเนื่อง โดยการกำหนดนโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและต้ังเปาหมายการปลอยคารบอนไดออกไซด
จากการดําเนินงานสุทธิใหเปนศูนย ภายในป 2593 พรอมสงเสริม
ใหพนักงาน คูคาทางธุรกิจ ผูรับเหมา และผูมีสวนไดเสียลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจและสนับสนุนการ
ใชพลังงานหมุนเวียนอยางตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน

สำหรับกลยุทธการดำเนินงานดานสังคม BDMS มุงม่ันดำเนิน
งานการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights 
Due Diligence) ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ BDMS พรอมกำหนด
นโยบายดานสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาถึงขอบเขตการเคารพใน
สิทธิดานมนุษยชน ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของ BDMS 
โดยอางอิงจากหลักการช้ีแนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principle on Business & Human 
rights) ในการคุมครอง เคารพ และเยียวยา ปฏิญญาวาดวย
หลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน (The ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work) และ
ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International Bill of 
Human Rights) นอกจากนี้ยังมุงใหความสำคัญกับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากรรวมถึงครอบครัว ผานการกำหนดนโยบาย
สวัสดิการและความเปนอยูที่ดีของบุคลากร เพื่อการดูแลสิทธิ
ประโยชนใหแกบุคลากรท้ังหญิงและชายตามหลักการเทาเทียม
อยางเหมาะสม  
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน ผานระบบการ
จัดซ้ือ Center Procurement เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอยางมีศักยภาพ 
รวมถึงการคำนึงถึงส่ิงแวดลอม โดยในป 2565 ไดจัดทำคูมือจรรยาบรรณของคูคา Supplier
Code of conduct เพ่ือใหม่ันใจไดวากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคูคามีความ
สอดคลองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และเปนสวนชวยในการพัฒนา
ศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน ในขณะเดียวกันยังคงคำนึงถึงการ
จัดการสังคมและสิ่งแวดลอม

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

BDMS มุงม่ันสงเสริมการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคาอยางตอเน่ือง 
โดยบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย จึงกำหนดนโยบาย
ในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตลอดหวงโซคุณคา ไวในนโยบายการกำกับ
กิจการของ บริษัท หมวดท่ี 4: นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย อาทิเชน นโยบาย
ตอผูรับบริการ นโยบายตอพนักงาน นโยบายตอผูถือหุน นโยบายตอคูคา นโยบายความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
แสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ เชน พนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนสามารถ
ติดตอ เสนอความคิดเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำท่ีไมถูกตองผานชองทางตามท่ี
ประกาศไวใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” รวมไปถึงจัดใหมีชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
นักวิเคราะหทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ตัวอยางการดำเนินงานของกิจกรรมซึ่งคำนึงถึงการสรางและสงมอบคุณคาแก
ผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอยางย่ังยืน ไดแก 

BDMS Value Chain
กระบวนการสงมอบคุณคาแกผูรับบริการหลักซึ่งเริ่มตั้งแต

1

5

3

2

6

4

Screening
การคัดกรอง

Continuity
การดูแลอยางตอเนื่อง

Transfer of Patients
การสงตอการรักษาผูปวย

Admission
ขบวนการเขารับบริการ

Transportation
จนสิ้นสุดกระบวนการเคลื่อนยายผูปวย

Discharge, Referral
and Follow-up
สิ้นสุดการรักษา การสงตอ
การรักษาและการติดตามอาการ
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3.3 การจัดการความยั�งยืนในมิติเศรษฐกิจ

จากชวงสถานการณโควิด 19 ท่ีตอเน่ืองยาวนาน BDMS จึงไดปรับแผนกลยุทธองคกร โดยพัฒนารูปแบบการบริการทางการแพทย
จากตนน้ำถึงปลายน้ำ ประกอบดวย 

ท้ังน้ีเพ่ือชวยอำนวยความสะดวกใหผูปวยสามารถเขารับการรักษา
พยาบาลไดอยางทันทวงที และขจัดอุปสรรคในการเขาถึงบริการ
ทางการแพทยไดอยางไรรอยตอ รวมถึงสามารถลดระยะเวลา 
และทรัพยากรในระหวางการเดินทางคมนาคม และลดความเส่ียง
ในการติดเช้ือท้ังในฝงผูเขารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย 
ไดแก การออกแบบ Telehealth ที่งายตอการใชงาน โดยให
ครอบคลุมตลอดเสนทางของผูปวย (Patient Journey) ใน
รูปแบบเสมือนการรักษาในโรงพยาบาล ต้ังแตการคัดกรองอาการ
เจ็บปวยดวยการตรวจสุขภาพถึงบาน ผานการรายงานแบบดิจิตอล
การเขารับคำปรึกษาจากแพทยผูเช่ียวชาญ การรักษาภายใตการ
ดูแลจากเภสัชกรวิชาชีพ พรอมการจัดสงยาถึงบานภายในระยะ
เวลาท่ีรับประกัน รวมท้ังการบริการผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ เพ่ือ
ใหครอบคลุมทั้งการบริการการแพทยบรรเทาอาการเจ็บปวย 
และการดูแลสุขภาพเสริมสรางความแข็งแรง ปองกันการเจ็บปวย
ในอนาคต 

3.4 การจัดการความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดลอม 

BDMS ตระหนักถึงความสำคัญของการใชทรัพยากรอยาง
รูคุณคา โดยมุงเนนการสรางจิตสำนึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความย่ังยืน
และสรางวัฒนธรรมดานความย่ังยืน (Sustainability Culture) 
เชน โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ
และการรีไซเคิล กิจกรรม 5R (Reduce, Reuse, Recycle,
Repair, Reject) และธนาคารขยะ เปนตน นอกจากนี้ ไดจัด
โครงการ BDMS Green Healthcare เพื่อขับเคลื่อนองคกรให
ไปสูเปาหมายส่ิงแวดลอมท่ีไดต้ังไวในป 2593 และเพ่ือประเมิน
แนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอมของโรงพยาบาล/บริษัทในเครือ BDMS 
โดยการอางอิงเกณฑการประเมินในบริบทของธุรกิจบริการดาน
สุขภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย ภายใตกรอบการดูแล
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน LEED-Leadership in Energy & 
Environmental Design ท้ังน้ี ต้ังเปาการเตรียมความพรอมตอ
การเขารับการรับรอง LEED ของหนวยธุรกิจในเครือ BDMS ใน
อนาคต ซ่ึงเบ้ืองตนไดดำเนินงานโครงการนำรองเปนท่ีเรียบรอย
แลว โดยมีโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินและโรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหมเปนโรงพยาบาลนำรองในโครงการนี้

ซ่ึงพัฒนาโดยกลุมโรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดแก 

เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการท่ีมีความคาดหวังตางกัน
เพื่อการบริการทางการแพทยและการดูแลสุขภาพ
แบบเสมือนการเขารับบริการอยางแทจริง

S+My B+ HealthUp

BeDee
Healthcare
Ecosystem

Telehealth
Application
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3.5 การจัดการความยั�งยืนในมิติสังคม

BDMS เคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการปฏิบัติตอกัน
ดวยความเสมอภาคและเทาเทียม โดยใหคำมั่นวาจะเคารพ
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง บริษัทไดรวม
สนับสนุนงานคนพิการอยางตอเนื่อง และมุงมั่นดำเนินงานการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due 
Diligence) ครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน และการประเมินผล
กระทบดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) 
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ BDMS รวมถึงคูคา คิดเปนรอยละ
100 เพ่ือระบุประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน พรอมท้ังจัด
ลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงในระดับองคกร รวม
ไปถึงการกำหนดกรอบกระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอยาง
รอบดานของ BDMS และมีการเปดเผยรายละเอียดในรายงาน
ความยั่งยืน ประจำป 2565 

โดยในวาระโอกาส 50 ปของการดำเนินธุรกิจของ BDMS  โรงพยาบาล
ในเครือ BDMS รวมดำเนินการจัดอบรมการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐานใหกับประชาชน เพื่อมุงเนนในการสงเสริมความรู เพิ่มโอกาส
ในการรอดชีวิตในภาวะฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับ
การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมดูแลสังคมและชุมชน
ผานโครงการตางๆ เชน

โครงการ Let’s Get Healthy 
มุงสงเสริมสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการเจ็บปวย
ดวยการสงเสริมความรูความเขาใจในการดูแล
สุขภาพแกประชาชน

โครงการอิ่มบุญ
เพื่อสนับสนุนการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ที่เหมาะสมแกกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาส

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมดูแลสังคมและชุมชนผาน
โครงการตางๆ ผานการบูรณาการความรู และความเช่ียวชาญดานการดูแลสุขภาพ โดยบุคลากร BDMS เพ่ือสงเสริมโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการแพทยไดอยางเทาเทียมกัน และสรางสังคมสุขภาพดี อาทิเชน การอบรมการชวยชีวิต โดยในวาระโอกาส 50 ปของการ
ดำเนินธุรกิจของ BDMS  โรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมดำเนินการจัดอบรมการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานใหกับ
ประชาชน เพ่ือมุงเนนในการสงเสริมความรู เพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตในภาวะฉุกเฉิน และโครงการ Let’s Get Healthy มุงสงเสริม
สุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการเจ็บปวย ดวยการสงเสริมความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพแกประชาชน โครงการอิ่มบุญ เพื่อ
สนับสนุนการเขาถึงบริการดานสุขภาพที่เหมาะสมแกกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาส โดยบริจาคเงินที่ผูรับบริการชำระคาบริการทั้ง
แบบผูปวยนอกและผูปวยใน สมทบทุนมูลนิธิเวชดุสิตฯ เพ่ือดำเนินโครงการท่ีสงเสริมการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพของผูดอยโอกาส 
เชน การมอบอุปกรณทางการแพทยท่ีจำเปน การปรับปรุงหองพยาบาลในโรงเรียนพ้ืนท่ีหางไกลใหพรอมรับบริการสุขภาพเบ้ืองตน และ
การออกหนวยตรวจและรักษาสุขภาพเบื้องตนใหกับเด็กดอยโอกาสในชุมชนและโครงการผาตัดรักษาผูปวยยากไร เปนตน
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คำอธิบายและ
การวิเคราะหของ
ฝายจัดการ

4

92,968

22,933

12,606

รายไดจากการดำเนินงาน

EBITDA

กำไรสุทธิ

ป 2565 จำนวน (ลานบาท) เปลี่ยนแปลง (YoY)

หมายเหตุ: YoY หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากป 2564

4.1 ว�เคราะหการดำเนินงานและฐานะทางการเง�น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย มีรายไดจาก
การดำเนินงานรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 92,968 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 23% จากป 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากผูปวยท้ังชาวไทย
14% และชาวตางชาติ 69% ทั้งนี้การเติบโตของรายไดผูปวยชาวไทยเปนผลมาจากการ
กลับมารักษาพยาบาลของผูปวยไทยท่ีไมเก่ียวกับ COVID-19 ซ่ึงชวยชดเชยรายไดเก่ียวกับ
COVID-19 ท่ีลดลงตอเน่ืองต้ังแตไตรมาส 2/2565  สำหรับรายไดจากผูปวยตางชาติ มีการ
เติบโตดี จากการฟนตัวของนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Fly-in Patient) และผูปวยชาวตางชาติ
ที่ทำงานในประเทศไทย (Expatriate) จากการท่ีประเทศตางๆ ผอนคลายมาตรการจำกัด
การเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ดวยเหตุนี้สงผลใหอัตราการครองเตียงโดยรวม
เพิ่มขึ้นจาก 60% ใน ป 2564 เปน 73% ในป 2565

บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 22,933 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 31% จากป 2564 
และมี EBITDA Margin เพิ่มขึ้นจาก 23.2% ในป 2564 เปน 24.7% ในป 2565 

บทวิเคราะหสำหรับผูบริหาร

23%

31%

59%
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บริษัทและบริษัทยอยมี กำไรสุทธิจำนวน 12,606 ลานบาท
เพ่ิมข้ึน 59% จากป 2564 จากการเพ่ิมข้ึนของรายได การควบคุม
คาใชจายอยางตอเน่ือง และอัตราการครองเตียงท่ีสูงข้ึนซ่ึงทำให
เกิดการประหยัดตอขนาด

สรุปเหตุการณที่สำคัญ ป 2565
1) BDMS ไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง

(TRIS Rating) เปนระดับ “AA+” ดวยแนวโนมอันดับ
เครดิต “Stable”
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 TRIS Rating ไดเพ่ิมอันดับเครดิต
องคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของ BDMS
เปนระดับ “AA+” จาก “AA” ดวยแนวโนมอันดับเครดิต
“Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสะทอน
ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีกวาคาด โดยมีปจจัยสนับ
สนุนจากการฟนตัวที่แข็งแกรงของผูปวยชาวตางชาติ ตลอด
จนประสิทธิภาพในการดำเนินงานท่ีดีข้ึน และการใชประโยชน
จากสินทรัพยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี อันดับเครดิตยังพิจารณา
ถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงมากและสภาพคลองท่ีมากพอ
ของบริษัท

2) โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence
เม่ือวันที ่25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
ใหเขาทำรายการเชาท่ีดินระยะยาว (13 ไร 60.18 ตารางวา)
บริเวณหัวมุมถนนสารสิน และถนนหลังสวน แขวงลุมพินี 
กรุงเทพฯ จากสำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย เพ่ือพัฒนา
โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ซ่ึงประกอบ
ดวย Silver Residence (การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
อยูอาศัย) และ Silver Wellness (ศูนยดูแลสุขภาพเชิงปองกัน) 
โดยมีระยะเวลากอสราง 6.5 ป ทั้งนี้การเชาที่ดินและการกอ
สรางมีงบประมาณลงทุนเปนมูลคารวมประมาณ 23,545
ลานบาท มีระยะเวลาการเชาท่ีดิน 30 ป และตอสัญญาเชาอีก 
30 ป แหลงเงินทุนท่ีใชมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท 
การกูยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือ การออกหุนกู 

3) การทำคำเสนอซื้อและการเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัท
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (“SVH”) จากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทเขาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยสวนที่เหลือทั้งหมดของ 
SVH ในราคา 480 บาทตอหุน เพื่อเพิกถอน SVH จากการ 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายหลังการทำรายการดังกลาว
บริษัทเขาซ้ือหุน SVH ท่ีมีผูแสดงเจตนาขายจำนวน 3,088,337 
หุน มูลคา 1,482 ลานบาท สงผลใหบริษัทถือหุน SVH เพ่ิมข้ึน
จาก 95.76% เปน 98.85% ของจำนวนหุนที่ออกและจำหนาย
แลวท้ังหมด ตอมาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศ
เพิกถอน SVH จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ต้ังแตวันที่ 
8 ธันวาคม 2565 เปนตนไป

4) การรวมทุนกับบริษัทยอยของบริษัท คอมเซเวน จำกัด
(มหาชน) (“COM7”)
บริษัทยอยของ BDMS ไดรวมทุนกับบริษัทยอยของ COM7
ในการจัดตั้งบริษัท ดอกเตอรฟารมา เฮลธ เทคโนโลยี จำกัด 
มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท โดยมีสัดสวนการลงทุน 60:40
เพ่ือในการดำเนินธุรกิจรานขายยาภายใตแบรนด DR. PHARMA
และไดเปดดำเนินการ 2 สาขาในเดือนธันวาคม 2565

5) การเปดใหบริการของ บริษัท เอ็นเฮลท โนโวยีน จีโนมิกส
จำกัด (“NNG”)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 บริษัทไดเปดใหบริการ NNG ซึ่ง
เปนศูนยบริการเอกชนช้ันนำของประเทศไทยท่ีใหบริการตรวจ
ทางดานพันธุศาสตรท่ีครอบคลุมทุกมิติการดูแลสุขภาพ ไดแก
การปองกัน วินิจฉัย และการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งจะชวย
ยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย ลดความลาชา และ
ลดภาระคาใชจายใหกับผูรับบริการ ทั้งนี้ NNG เปนบริษัท
รวมทุน ระหวางบริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็ม จำกัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ BDMS และ NovogeneAIT Genomics 
Singapore Pte. Ltd. โดยมีสัดสวนการลงทุน 74:26
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24%

14%

69%

24%

23%

28%

18%

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล

แบงตามกลุมผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

 ผูปวยชาวไทย

 ผูปวยชาวตางชาติ

แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ

 กรุงเทพและปริมณฑล

 นอกกรุงเทพและปริมณฑล

แบงตามกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน

ผูปวยนอก

ผูปวยใน

รายไดคารักษาพยาบาลของป 2565 เปลี่ยนแปลง (yoy)

100%

76%

24%

57%

43%

47%

53%

สัดสวนของรายได

ในป 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานรวมจำนวน 92,968 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17,254 ลานบาท หรือ 23%
จากป 2564 เนื่องจาก

• รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 88,535 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 16,993 ลานบาท หรือ 24% จากป 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิม
ขึ้นของรายไดจากผูปวยทั้งชาวไทย 14% และชาวตางชาติ 69% สงผลใหสัดสวนรายไดของผูปวยชาวไทยตอผูปวยชาวตางชาติ
เปลี่ยนแปลงจาก 82% ตอ 18% ในป 2564 เปน 76% ตอ 24% ในป 2565

ทั้งนี้ รายไดผูปวยชาวไทยเติบโต 14% เปนผลมาจากการกลับมารักษาพยาบาลของผูปวยไทยที่ไมเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งชวย
ชดเชยรายไดเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีลดลงตอเน่ืองต้ังแตไตรมาส 2/2565 โดยสัดสวนรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 ตอรายได
คารักษาพยาบาล ลดลงจาก 14% ในป 2564 เปน 10% ในป 2565 สอดคลองกับสถานการณ COVID-19 ท่ีดีข้ึนในประเทศไทย

สำหรับรายไดผูปวยชาวตางชาติมีการเติบโตสูง 69% ในป 2565 เปนผลมาจากการกลับมารักษาพยาบาลหลังประเทศตางๆ 
ผอนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางท่ีเก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 โดยการเติบโตของ Fly-in Patient มาจากการเพ่ิมข้ึนจากผูปวย
กลุมตะวันออกกลาง และกลุม CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) เปนหลัก ขณะท่ี Expatriate Patient เปนการ
เพิ่มขึ้นของผูปวยจากประเทศอังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุน 

ในทำนองเดียวกัน รายไดคารักษาพยาบาลมีการเติบโตท่ีดีจากท้ังโรงพยาบาลเครือขายในกรุงเทพและปริมณฑลและโรงพยาบาล
เครือขายนอกกรุงเทพและปริมณฑล โดยเติบโต 24% และ 23% จากป 2564 ตามลำดับ

นอกจากนี้ รายไดจากผูปวยนอกเติบโต 28% ขณะที่รายไดจากผูปวยในเติบโต 18% จากป 2564 สงผลใหอัตราการครองเตียง
โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 60% ในป 2564 เปน 73% ในป 2565

71,541

2,910

1,263

75,714

รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการจำหนายสินคา

รายไดอื่น 

รายไดจากการดำเนินงานรวม

รายไดจากการดำเนินงาน ป 2564

88,535

3,399

1,034

92,968

ป 2565

24%

17%

(18)%

23%

เปลี่ยนแปลง

(หนวย : ลานบาท)
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมป 2565
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49,497

14,994

64,491

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม

คาใชจายจากการดำเนินงาน 2564

58,329

17,655

75,984

2565

18%

18%

18%

เปลี่ยนแปลง

(หนวย : ลานบาท)

17,545

23.2%

11,322

15.0%

7,936

10.5%

0.50

15,892

EBITDA

อัตรากำไร EBITDA 

EBIT 

อัตรากำไร EBIT 

กำไรสุทธิ 

อัตรากำไรสุทธิ 

กำไรตอหุน (บาท)

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร 2564

22,933

24.7%

17,113

18.4%

12,606

13.6%

0.79

15,892

2565

31%

51%

59%

59%

เปลี่ยนแปลง

(หนวย : ลานบาท)

• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 3,399 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17% จากป 2564 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
การขายสินคาในประเทศ และการสงออกของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
การขายสินคาในรานขายยา และสินคาใหมของบริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

• รายไดอ่ืนจำนวน 1,034 ลานบาท ลดลง 18% จากป 2564 เน่ืองจากในป 2564 บริษัทไดรับเงินชดเชยความเสียหายท่ีโรงพยาบาล
เครือขายจำนวน 200 ลานบาท

ในป 2565 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคา จำนวน 75,984 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11,493
ลานบาท หรือ 18% จากป 2564 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีต่ำกวาการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงานรวม ท้ังน้ีการเพ่ิมข้ึนของคาใชจาย
ในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคา มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาแพทย คายาและเวชภัณฑทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น ตามการ
เติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน 

รายการอื่นๆ
• คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 632 ลานบาท หรือลดลง 13% จากป 2564 จากการบริหารตนทุนทางการเงิน ทำใหบริษัทสามารถ
ลดคาใชจายทางการเงินในป 2565 ได

• ภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 3,227 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจาก 2,103 ลานบาท ในป 2564 จากเพ่ิมข้ึนของกำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 22,933 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 31% จากป 2564 สงผลให EBITDA Margin ข้ึนจาก 23.2% 
ในป 2564 เปน 24.7% ในป 2565  

กำไรสุทธิจำนวน 12,606 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59% จากป 2564 สงผลใหอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 13.6% ในป 2565 และกำไร
ตอหุนเทากับ 0.79 บาทตอหุน

หมายเหตุ:
EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม - รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
อัตรากำไรคำนวณจากฐานรายไดจากการดำเนินงานรวม
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10,934

9,131

2,005

79,689

17,539

2,862

6,294

128,454

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

คาความนิยม

สินทรัพยสิทธิการใช

สินทรัพยอื่นๆ

รวมสินทรัพย

สินทรัพย ธ.ค. 64

12,668

10,484

2,211

81,860

17,539

9,668

7,112

141,543

ธ.ค. 65

16%

15%

10%

3%

0%

238%

13%

10%

เปลี่ยนแปลง

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 141,543 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
10% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิทธิการใช จำนวน 6,806 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เกิดจากสัญญาเชาระยะยาวในโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
จำนวน 2,171 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลเครือขาย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
จำนวน 1,734 ลานบาท และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จำนวน 1,354 ลานบาท

บริษัทมีคาความนิยม จำนวน 17,539 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคานิยมสวนใหญเกิดจากการ
รวมกิจการกับ (1) กลุมโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล จำนวน 9,310 ลานบาท (2) โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร โรงพยาบาลเทพากร
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จำนวน 3,285 ลานบาท และ (3) โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน จำนวน 
2,702 ลานบาท ท้ังน้ีบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน อยางไร
ก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาคาความนิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา

สำหรับสินทรัพยอื่นๆ จำนวน 7,112 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย (1) สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น ไดแก เงินลงทุนใน
เงินฝากประจำและกองทุนรวม จำนวน 2,320 ลานบาท (2) สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวร จำนวน 1,621 ลานบาท 
และ (3) สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น ไดแก เงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ตางๆ จำนวน 1,034 ลานบาท 

-

5,035

4,627

14,596

1,000

3,157

12,274

40,689

83,845

3,920

87,765

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

หุนกู* 

เงินกูระยะยาว*

หนี้สินตามสัญญาเชา*

หนี้สินอื่นๆ

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุนของบริษัท

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน ธ.ค. 64

500

6,176

5,426

11,498

4,000

7,564

12,667

47,830

89,879

3,834

93,713

ธ.ค. 65

n.a.

23%

17%

(21)%

300%

140%

3%

18%

7%

(2)%

7%

เปลี่ยนแปลง

(หนวย : ลานบาท)

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
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หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 จำนวน 47,830 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 18% จาก ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2564 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตาม
สัญญาเชา จำนวน 4,407 ลานบาทจากสัญญาเชาระยะยาวใน
โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence เปนหลัก
ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
จำนวน 3,000 ลานบาท และเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน จำนวน 
1,141 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของหุนกูจำนวน 3,098 
ลานบาท

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2565 จำนวน 93,713 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7% จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 สวนใหญเกิดจากกำไรระหวางป

สำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจำนวน 1,734 ลานบาท 
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 10,934 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ
12,668 ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 20,266 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกำไรป 2565
สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 5,901 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 

4,406 ลานบาท เพื่อปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลเครือขาย ประกอบกับการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวร 
จำนวน 667 ลานบาท และการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 594 ลานบาท

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 12,631 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายเงินปนผล จำนวน 7,943 ลานบาท 
การจายเงินเพื่อไถถอนหุนกูที่ครบกำหนด จำนวน 3,100 ลานบาท และการชำระหนี้สินตามสัญญาเชา จำนวน 3,006 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากสัญญาเชาระยะยาวในโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence สุทธิดวยการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน จำนวน 3,000 ลานบาท

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

กระแสเงินสด

20,266 

(5,901)

(12,631)

1,734 

10,934 

12,668 

2565

(หนวย : ลานบาท)
การบริหารสภาพคลองและเงินทุน
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2565 เพิ่มขึ้นจากป 2564 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไร
จากการดำเนินงานของป 2565

อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงเล็กนอยจากป 2564 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
กวาการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหุนกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป และเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่น

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 40.7 วันในป 2564 เปน 39.5 วันในป 2565 ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อ
การคาและพิจารณาวงเงินเครดิตตามความเหมาะสมของคูสัญญาในแตละโรงพยาบาล โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา 
สำหรับคูสัญญาในประเทศประมาณ 30-60 วัน สวนคูสัญญาตางประเทศประมาณ 30-90 วัน นอกจากน้ีจะมีการวิเคราะหทบทวนเครดิต
ปละครั้ง เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงทางในการรับชำระหนี้

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียลดลงจาก 14.0 วันในป 2564 เปน 13.0 วันในป 2565 ท้ังน้ีสินคาคงเหลือสวนใหญเปนยาและเวชภัณฑ 
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีแผนบริหารสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในท่ีดี มีการตรวจนับสินคาคงเหลืออยาง
นอยปละครั้ง โดยพิจารณาตั้งคาเผื่อการปรับลดราคาทุน สำหรับสินคาคงเหลือที่มีวันหมดอายุ สินคาคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวนอย 
หรือสินคาเสื่อมสภาพ เพื่อใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
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หมายเหตุ:  - การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
- หนี้สิน หมายถึงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
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ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 34.5 วันในป
2564 เปน 34.6 วันในป 2565

วิเคราะหอัตราสวนหน้ีสิน อัตราความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 24.1 เทาในป 2564 เปน 36.3 เทาในป 
2565 จากผลประกอบการที่ดีในป 2565 อยางไรก็ตามอัตรา
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ลดลงจาก 5.1 เทา
ในป 2564 เปน 3.6 เทาในป 2565 จากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียที่
ครบกำหนดภายใน 1 ป (Current portion of interest bearing 
debt) ที่เพิ่มขึ้น 

สวนอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอ EBITDA (Net
interest bearing debt to EBITDA) ไมเปล่ียนแปลงท่ี 0.5 เทา 
ในป 2564 และป 2565

วิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอทุน บริษัทและบริษัทยอยมี
อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (Interest 
bearing debt to equity) เพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 0.2 เทา ณ
วันที ่31 ธันวาคม 2564 เปน 0.3 เทา ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
และมีอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน 
(Net interest bearing debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไมเปล่ียนแปลง ท่ี 0.1 เทา

บริษัทและบริษัทยอยมีความมั่นใจวา บริษัทมีสภาพคลอง
ที่เพียงพอ มีความสามารถในการชำระหนี้ และสามารถรับมือ
ตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปไดจากนโยบายการจัดการและ
ควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม

4.2 ปจจัยที่อาจมีผลตอฐานะการเง�นหร�อการดำเนินงาน
อยางมีนัยสำคัญในอนาคต

มุมมองผูบริหาร
ในป 2566 บริษัทและบริษัทยอยคาดวาธุรกิจการใหบริการ

ทางการแพทยจะมีการเติบโตหลักมาจากการฟนตัวของผูปวย
ตางชาติ เน่ืองจากท่ัวโลกไดทยอยยกเลิกมาตรการจำกัดการเดิน
ทางจากสถานการณ COVID-19 ที่ดีขึ้นตามลำดับ  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนำดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Tourism) ของโลก จากคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีดี
การมีโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐานระดับสากล การบริการท่ีเปนเลิศ
และความคุมคาของราคาคารักษาพยาบาล 

ในระยะยาว เราเช่ือม่ันวาอุตสาหกรรมการใหบริการทางการ
แพทยจะเติบโตอยางยั่งยืนจากสังคมผูสูงอายุ รายไดประชากร
ตอหัวท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะในตางจังหวัด การดูแลสุขภาพเชิงปองกัน
เนื่องจากคนใสใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่ออายุที่ยืนยาวและ
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการขยายตัวของ Digital Healthcare
และประกันสุขภาพในประเทศไทย

กลยุทธในการดำเนินกิจการ
การมีโรงพยาบาลเครือขายท่ีครอบคลุมผูปวยในหลายระดับ 

มีแพทยและพยาบาลที่มีความสามารถ ภายใตแบรนดที่หลาก
หลาย ประกอบกับการยกระดับการบริการผานนวัตกรรมตางๆ 
เปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัทใหเติบโต รองรับ
ความตองการการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ในป 2566 
บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1) การขยายฐานผูรับบริการ 

บริษัทและบริษัทยอยมุงม่ันสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเน่ือง
ในทุกมิติ โดยจะเนน (1) การเติบโตของผูปวยตางชาติ โดย
เฉพาะผูปวยกลุมตะวันออกกลาง กลุม CLMV และประเทศจีน
(2) สรางความสัมพันธกับผูชำระเงินแทนผูใชบริการ (Third 
Party Payors) ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันสุขภาพ และบริษัท
เอกชนตางๆ (3) เพิ่มจำนวนผูประกันตน และขยายบริการ
เพื่อรองรับผูปวยประกันสังคมในโรงพยาบาลเครือขาย (4)
ขยายฐานผูรับบริการไปสูกลุม Silver Age พรอมพัฒนาการ
ใหบริการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ กลยุทธดังกลาวจะชวย
ขยายฐานลูกคา เพ่ิมจำนวนผูรับบริการ สงผลใหอัตราการใช
สินทรัพยของโรงพยาบาลเครือขายเพิ่มสูงขึ้น



2) การพัฒนาสินคาและการบริการทางการแพทย
บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นพัฒนาศักยภาพ และขยายการใหบริการสำหรับศูนยการ
แพทยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) โดยใหการรักษาโรคท่ีซับซอนแบบ
องครวมเพ่ือใหไดผลการรักษาท่ีดี นอกจากน้ีไดใหความสำคัญกับเวชศาสตรเชิงปองกัน 
เพ่ือดูแลสุขภาพและวินิจฉัยโรคกอนการเจ็บปวย รวมถึงการใหบริการดานเวชศาสตร
ฟนฟูเพื่อใหผูปวยใชชีวิตไดอยางปรกติ 
เพ่ือเปนการขับเคล่ือนธุรกิจไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน เราใหความสำคัญกับการกำหนด
ราคาที่เหมาะสม ใหผูรับบริการไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ คุมคาและยั่งยืน 
(Value-Based Care) โดยมีกลยุทธในการกำหนดราคาใหเหมาะสมกับแตละกลุมผูรับ
บริการและสภาวะตลาดเพื่อเสริมศักยภาพในการแขงขัน อีกทั้งบริษัทไดมีการปรับ
โครงสรางและการดำเนินการดานการจัดซ้ือ ซ่ึงเปนการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 

3) นวัตกรรมทางการแพทย (Digital Healthcare and Innovation) 
บริษัทและบริษัทยอยมุงสูการเปน Smart Healthcare โดยการนำความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช เพ่ือมอบการบริการท่ีดี และสรางประสบการณ
ที่ประทับใจใหแกผูรับบริการ ทั้งนี้เราไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทยอยาง
ครบวงจรโดยคำนึงถึงผูรับบริการเปนหลัก ดวยการใหบริการ Telehealth และการ
ใหบริการผาน BeDee Application ซึ่งประกอบดวยการปรึกษาทางการแพทย ราน
ขายยา และรานขายสินคาสุขภาพแบบออนไลน รองรับพฤติกรรมของผูรับบริการที่
เปลี่ยนแปลงไป และใหผูรับบริการเขาถึงการบริการไดอยางสะดวกสบาย ทั้งนี้บริษัท
และบริษัทยอยมีแผนจะยกระดับแพลตฟอรมตางๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกบริษัท
ประกันสุขภาพ บริษัทเอกชนและผูรับบริการ นอกจากนี้ เราสนับสนุนและลงทุนใน
บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย (Healthtech) และบริษัทสตารทอัพตางๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริการทางการแพทย และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน

4) มุงสูการบริการทางการแพทยอยางยั่งยืน
กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล 
แพทย บุคลากรทางการแพทย และบุคลากรสนับสนุน เปนทรัพยากรที่สำคัญในการ
ขับเคล่ือนกลยุทธขององคกร บริษัทและบริษัทยอยใหความสำคัญในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ต้ังแตการสรรหา การสรางความผูกพันตอองคกร การสงเสริมศักยภาพ รวมถึง
การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร 
ความรวมมือกับสถาบันทางการแพทย
บริษัทและบริษัทยอยมีความรวมมือกับสถาบันทางการแพทยช้ันนำตางๆ ท่ัวโลก ดาน
การอบรม การวิจัย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการรักษาพยาบาล
ใหดียิ่งขึ้น  
BDMS Green Healthcare
เราตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงกำหนดใหโรงพยาบาล
ในเครือใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การใชพลังงานหมุนเวียน การลดปริมาณ
ขยะและของเสียในองคกร ซ่ึงการดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจะนำไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
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4.3 ขอมูลสำคัญทางการเง�น

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 

สวนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งป

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในบริษัทรวม

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

สินทรัพยสิทธิการใช

คาความนิยม

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

สินทรัพย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ป

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

256525642563

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

12,668.0

10,484.5

2,211.3

16.0

2,303.5

115.8

27,799.1

 

4.6

1,018.1

963.4

380.3

81,860.0

9,668.4

17,538.9

1,621.2

77.7

611.2

113,743.8

141,542.9

ลานบาท

8.9

7.4

1.6

0.0

1.6

0.1

19.6

 

0.0

0.7

0.7

0.3

57.8

6.8

12.4

1.2

0.1

0.4

80.4

100.0

รอยละ
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หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- หนี้สินตามสัญญาเชา

- หุนกู

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ภาษีเงินไดคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีสวนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งป

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชา

หุนกู

ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ปี (ตอ)

- 

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

256525642563

          

-

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

                      

500.0

6,176.0

5,425.6

 

-

880.4

4,999.8

32.0

1,471.6

183.2

-

947.7

20,616.3

 

4,000.0

6,683.8

6,497.8

1,666.1

3,886.5

486.1

3,920.4

73.1

27,213.8

47,830.1

ลานบาท

     

0.4

4.4

3.8

 

-

0.6

3.5

0.0

1.1

0.1

-

0.7

14.6

 

2.8

4.7

4.6

1.2

2.7

0.3

2.8

0.1

19.2

33.8

รอยละ



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

สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย

กำไรสะสม

จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ปี (ตอ)

           

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

256525642563

 

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

           

1,758.2 

 

1,589.2 

 30,166.1 

305.0 

 (3,954.3)

 

175.8 

47,774.2 

13,823.3 

89,879.3 

3,833.5 

93,712.8 

141,542.9 

ลานบาท

1.2 

 1.1 

21.3 

0.2 

(2.8)

 0.1 

33.8 

9.8 

63.5 

2.7 

66.2 

100.0 

รอยละ
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รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการจำหนายสินคา

รายไดอื่น 

เงินปนผลรับ

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

อื่นๆ

รวมรายไดอื่น 

รวมรายได

คาใชจาย 

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย

คาใชจายในการบริหาร

รวมคาใชจาย

กำไรจากการดำเนินงาน

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

รายไดทางการเงิน

ตนทุนทางการเงิน

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได

กำไรสำหรับป

การแบงปนกำไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

รายได

งบกำไรขาดทุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ป

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

2565
2564

(จัดประเภทใหม)2563

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 

 49,496.9 

14,993.7 

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 

0.5 

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

88,534.7 

3,399.0 

 8.1 

-

1,034.0 

1,042.1 

92,975.8 

 58,329.4 

17,654.6 

75,984.0 

16,991.8 

41.8 

79.8 

(632.0)

16,481.4 

(3,227.2)

13,254.2 

 12,606.2 

648.0 

13,254.2 

0.8 

15,892.0 

ลานบาท

95.2 

3.7 

0.0 

-

1.1 

1.1 

100.0

62.7 

19.0 

81.7 

18.3 

0.0 

0.1 

(0.7)

17.7 

(3.5)

14.3 

13.6 

0.7 

14.3 

รอยละ
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กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน

เงินตราตางประเทศ

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม

โอนกลับสวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม

ไปยังกำไรสะสม

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงินได

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

- สุทธิจากภาษีเงินได

กลับรายการจากการจำหนายเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงินได

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ป
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3.1 

 (8.8)

2,619.1 

- 
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2,668.8 
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10,318.0 

ลานบาท
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0.7 

14.4 

รอยละ

8,490.4
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-

-
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-

20.8

474.9
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-

-
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-
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0.8
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รอยละ
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-

-
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122.4

-

2,201.4

280.3

2,604.1

2,660.0

15,914.2

 

15,235.9

678.3

15,914.2

ลานบาท
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0.1
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0.1

-
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รอยละ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

ปรับรายการที่กระทบกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

รายการตัดบัญชีสินทรัพย

(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

ขาดทุนจากการลดมูลคาและตัดจำหนายของภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

หนี้สูญและผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

คาเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจาย

กำไรจากการขายสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินอื่น

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาใชจายในการออกหุนกูตัดจำหนาย

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

คาใชจายประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ

คาใชจายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

คาใชจายวันหยุดพนักงาน

รายไดทางการเงิน

เงินปนผลรับ

ตนทุนทางการเงิน

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ป
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สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่น

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับจากรายไดทางการเงิน

จายตนทุนทางการเงิน

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี

จายภาษีเงินได

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินสดรับจากเงินปนผลรับ

เงินสดรับ(จาย)ซื้อเงินลงทุนสุทธิในบริษัทยอยและบริษัทรวม

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทรวม

เงินสดจายซื้อสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผาน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา

เงินสดจายชำระไถถอนหุนกู

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินสดรับจากการเรียกชำระคาหุนจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทยอย

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบ 3 ป (ตอ)
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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 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด 
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

ขอมูลทั่วไปและ
ขอมูลสำคัญอื่น

5
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บริษัทไดจำกัดการถือหุนของบริษัทโดยคนตางชาติไวในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 25 ของหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทหรือเขาเกี่ยวของในคดีความ
หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบในดานลบ
ตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่เปนจำนวนสูงกวา 
รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

บริษัทไมมีหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศอื่น 

5.2 ขอมูลสำคัญอื่น 

5.3 ขอพิพาท
ทางกฎหมาย 

5.4 ตลาดรอง
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การกำกับดูแลกิจการ

56-1
ONE REPORT สวนที่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ 
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย 
ผูบริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

รายงานผลการดำเนินงาน
สำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ 

การควบคุมภายในและ
รายการระหวางกัน

02



นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ

6
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับ
ดูแลกิจการ

บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวาการกำกับดูแลกิจการเปน
ตัวกำหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวาง
ผูถือหุน คณะกรรมการ ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมมูลคา
ของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคำนึงถึงผล
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียรายอ่ืน ซ่ึงจะมีสวนชวยใหการดำเนิน
ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง  

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีขึ้นเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัท
ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยไดแตงตั้งคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรอง
งานที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล
ทบทวน และแกไขเพิ่มเติมนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่
มีอยูใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลอง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหนวยงานกำกับ
ดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนอนุมัติ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับ
ดูแลกิจการดวยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ 
การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ
โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนิน

การตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตามนโยบาย
ทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการไดดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติ
งานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพื่อใหธุรกิจของบริษัท
มีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับ
ทั้งหมด

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อกำกับดูแล
ใหองคกรดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคหลักขององคกร ภายใตกฎหมาย
ขอบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ อันสงเสริมใหองคกรมีความ
สามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผล
กระทบในระยะยาว เปนประโยชนตอสังคม มีความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัย
การเปลี่ยนแปลง    

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 
นอกจากคณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทแลว ยังมีบทบาทหนาท่ีสำคัญในดานตางๆ 
ตามที่ไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
ดังตอไปนี้

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำ
องคกร

คณะกรรมการตองยึดม่ันและตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบในการกำกับดูแลใหองคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึง
ครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ 
และนโยบายการดำเนินงานขององคกร รวมถึงการประเมินผล 
และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลใหกรรมการ
ทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง
และซ่ือสัตยตอองคกร รวมท้ังกำกับดูแลใหการดำเนินงานเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ภายใตจริยธรรม
ทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล และสามารถอุทิศเวลาใหแก
บริษัท ไดอยางเพียงพอ ซ่ึงบริษัท ไดกำหนดนโยบายใหกรรมการ
บริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
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• คณะกรรมการมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือชวย
พิจารณาและกล่ันกรองงานในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตองกำกับ
ดูแลใหกรรมการและกรรมการชุดยอยทุกคนปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอบเขต อำนาจหนาที่ ที่ไดกำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยคณะตางๆ ดวยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง โดยกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ จะมี
การปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เหมาะสมกับเหตุการณ เพื่อใหการ
ทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

• คณะกรรมการการควรกำกับดูแลใหการสรรหากรรมการ
และการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย
มีหลักเกณฑและกระบวนการท่ีโปรงใส ชัดเจน โดยใหคาตอบแทน
อยูในระดับท่ีเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ กอน
นำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี บุคคลท่ีจะได
รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทจะตองเปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใสไมดางพรอย
มีความรูความชำนาญเฉพาะดานท่ีจำเปนตองมีในคณะกรรมการ
(Board Matrix) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and
Accountability) มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและ
มีเหตุผล มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลกลา
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติตาม
กฎบัตรคณะกรรมการและขอกำหนดของหนวยงานท่ีกำกับดูแล
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

• คณะกรรมการควรสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการและ
กรรมการชุดยอยทุกคนไดรับการอบรมและพัฒนาความรูท่ีเก่ียว
ของกับบทบาทหนาที่ของตน และธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ยอย ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติ
หนาที่อยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู
และประสบการณที่จำเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกรรมการและกรรมการชุดยอย 

• คณะกรรมการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะ
และรายบุคคลเปนประจำทุกป

• กรรมการที่ไมเปนผูบริหารควรมีการประชุมระหวางกัน
โดยไมมีฝายจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือสรุปความ
คิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากมุม
มองที่เปนอิสระของกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร

ตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน 5 แหง (นับรวมตำแหนงกรรมการใน
บริษัทดวย) และกำหนดนโยบายใหกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดยอยควรมีเวลาเขาประชุมในแตละคณะไมต่ำกวา รอยละ 75
โดยองคประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทควรมีจำนวนไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังคณะ นอกจากน้ี หาก
กรรมการผูอำนวยการใหญหรือผูดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดของ
องคกร (ตามแตจะเรียกช่ือตำแหนงตอไปในอนาคต) เขาไปดำรง
ตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่นนอกเครือหรือนอกเหนือจากที่
บริษัทไดมอบหมายไว ใหรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ

สงเสริมการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
ในการสรางคุณคาท่ีย่ังยืนใหแกกิจการ นอกจากคณะกรรมการ

จะดูแลใหกิจการมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives)
ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกำหนด
รูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสารใหทุกคนในองคกร
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแลว 
คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการจัดทำกลยุทธและแผนงาน
ประจำปสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 
โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมและศักยภาพของกิจการ รวมถึงปจจัย
และความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูสวนไดเสียที่เกี่ยว
ของดวย

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการมีการกำหนดองคประกอบ คุณสมบัติและ

โครงสรางคณะกรรมการ รวมถึงสัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระไว
อยางเหมาะสมไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อถือเปน
หลักปฏิบัติ และใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
อยางเพียงพอ



56-1 ONE REPORT 2565 | 122

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวา บริษัท

มีนโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับ
สูงสุดขององคกรและผูบริหารระดับสูงในระดับตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูบริหารระดับตางๆ มีความรู ความสามารถ
ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว ตลอดจนมีความ
พรอมท่ีจะปฏิบัติงานทดแทนกันได รวมท้ังดูแลใหมีการกำหนด
โครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลงานที่เหมาะสม โดย
ดำเนินการผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(กรณีที่เปนผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร) หรือเปนการให
นโยบายผานฝายจัดการ (กรณีเปนผูบริหารระดับสูงในระดับ
รองลงมา) 

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัท ถือเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญ
ในฐานะทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สุด
ที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายได จึงควรดูแลใหบริษัท 
มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไวหลายระดับตาม
ความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดแผนงานและ
การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดใหหลักเกณฑการประเมิน
ผลงานในแตละปไวอยางชัดเจน   

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับ
ผิดชอบ

คณะกรรมการควรใหความสำคัญและสนับสนุนการสราง
นวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ และสงเสริมใหมีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนา
การดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจ
อยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดย
การจัดสรรและจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคำนึง
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

กำกับดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลใหมีระบบ

การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสม โดยจัดใหมีบุคลากรหรือหนวยงาน
ที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบระบบดังกลาว 
(Independent Internal Auditor) รวมถึงจัดใหมีนโยบายบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Policy) การจัดการและควบคุม
ความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร เพ่ือใหบริษัท มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการ

ปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดยใหมี
การรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททราบโดย
ผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้งใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยใหคณะกรรมการชุดยอย
ที่เกี่ยวของทำหนาที่กลั่นกรองและนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

นอกจากน้ีคณะกรรมการตองใหความสำคัญตอกลไกในการ
กำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน หรือ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงในการพิจารณารายการดังกลาว จะตอง
เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลที่
เก่ียวของ โดยกำหนดใหการพิจารณาเขาทำรายการเหลาน้ีเสมือน
เปนรายการท่ีกระทำกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) 
ซ่ึงผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมสามารถเก่ียวของในกระบวน
การพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว รวมทั้งมีนโยบายการทำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสำหรับ
ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหการทำธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม โปรงใส สอด-
คลองกับขอกำหนดและกฎเกณฑของกฎหมายและหนวยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวของ รวมทั้งกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองครบถวนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ท้ังน้ี ในการพิจารณาวาระท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย กรรมการ
ทานน้ันจะตองแจงการมีสวนไดเสียของตนกอนการพิจารณาวาระ
น้ันๆ และบันทึกการมีสวนไดเสียดังกลาวไวในรายงานการประชุม
รวมท้ังไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือมีสวนรวมในการพิจารณา
ในวาระนั้น

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
นอกจากความรับผิดชอบในการติดตามดูแลความเพียงพอ

ของสภาพคลองทางการเงิน ความสามารถในการชำระหน้ี และ
ฐานะทางการเงินขององคกรแลว คณะกรรมการยังมีหนาท่ีกำกับ
ดูแลใหบริษัท มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือตามมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการกำกับ
ดูแลการเปดเผยขอมูลสารสนเทศสำคัญตางๆ ท่ีถูกตอง เพียงพอ
ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ และแนวปฏิบัติของหนวยงานกำกับ
ดูแลท่ีเก่ียวของ รวมถึงสงเสริมใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชน
ไดรับทราบขาวสารและขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และ
เปนธรรม     
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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 เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีประสบการณ ความรูความเขาใจในสาย
อาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากรผูเขามาดำรงตำแหนง
แทนอยางเหมาะสม รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจน
ประเด็นความเส่ียงจากการบริหารจัดการหากขาดความรูความเขาใจในธุรกิจดานการรักษา
พยาบาล ซึ่งเปนประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซึ่งตองอาศัยผูที่
มีความชำนาญเฉพาะดานอยางแทจริงท่ีจะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท 
ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการดำรงตำแหนงของกรรมการอยาง
เปนทางการ

การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ

บริษัทมีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน 5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบริษัทดวย)
เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตลอดป

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำเปน สำหรับการประชุมคณะกรรมการ
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บริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และกำหนดใหคณะ
กรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถ
จัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกคร้ัง  โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการกำหนดวาระ
การประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ไดมอบหมายไว ซึ่ง
เลขานุการการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย
7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม นอกจากน้ี 
บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการชุดยอย รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเปนประจำทุกป

การกำหนดองคประชุมขั้นต่ำและการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษัทไดกำหนดนโยบายองคประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัท ใหมีจำนวนไม

นอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และกำหนดการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดยอยในแตละคณะในสัดสวนไมต่ำกวารอยละ 75 ของการประชุมทั้งป 

การประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการ
เพ่ือเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซ่ึงไดกำหนดใหมีการประชุม

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการเขารวม อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือ
สรุปความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากมุมมองท่ีเปนอิสระ
ของกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร สำหรับปท่ีผานมา กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
ไดมีการประชุมระหวางกัน โดยไมมีฝายจัดการเขารวม 1 คร้ัง ในเดือนตุลาคม 2565 เพ่ือ
หารือพรอมทั้งสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจในปที่
ผานมา และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ 

โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล เปนประจำทุกป ปละ 1 ครั้ง เพื่อ
นำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แบบ
ประเมินฯ ไดครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย 

2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนคร้ังท่ีประชุม 
3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดยอย 
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือพิจารณา
ทบทวน
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1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน 
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การ

จัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนที่ขัดแยง
ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำ
ดวยความซ่ือสัตย และเปนธรรมท้ังตอผูถือหุนรายใหญและผูถือ
หุนรายยอย เพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความ
สำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน บริษัทมีหนาที่ปกปองผลประโยชนและสิทธิ
ของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบ
ขอมูลท่ีเก่ียวของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยาง
สม่ำเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลอยางโปรงใส
และแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุม
ผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทาง
ธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อยางชัดเจน โดยบริษัทมุงมั่นในการสรางความเทาเทียมกันให
เกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะ เปนผูถือหุนรายใหญ 
ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและ
รายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรม  

ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนซ่ึงมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระ พรอมช้ีแจง
เหตุผลประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึง
เอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพ่ือ
ใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพ่ืออำนวยความ
สะดวกใหแกผูถือหุน ทุกรายไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และ
มีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัท
ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
ในแตละวาระรวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ อาทิ เอกสารหลักฐาน
ท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของ
สถานท่ีประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ SETLINK
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน และจัดสงเอกสารดังกลาวขางตน
เปนการลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระท่ัวไปซ่ึงสูง

2. เลขานุการบริษัทสงแบบประเมินท่ีผานการพิจารณาตาม
ขอ 1. ใหกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยทุกทาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป   

3. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และ
รายงานตอประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหนำ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ    
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปน
ธรรมและเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทชั้นนำใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน
ตลอดจนตองสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุม
ผูถือหุน ทั้งนี้ โครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอย จะประกอบดวย 

1. บำเหน็จกรรมการ ซ่ึงพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการ
ของบริษัทในแตละปที่ตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน และ

2. คาเบ้ียประชุม ซ่ึงกรรมการและกรรมการชุดยอยจะไดรับ
คาเบ้ียประชุมในอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
ตามจำนวนครั้งที่เขาประชุมจริง

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสีย
นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน

บริษัทมุงหวังท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลประโยชนในระยะ
ยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและมีความ
สามารถในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังดำรงความสามารถในการแขงขัน
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยาง
รอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพื่อใหไดผลกำไรอยางสม่ำ
เสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ืองในระยะยาว การควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหาร
ความเสี่ยงที่แข็งแรง เพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความรับ
ผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน  



56-1 ONE REPORT 2565 | 126

กวาตามที่กฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปน
การขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเปนมติพิเศษ

เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมดวยตนเองสามารถแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เขาเปนตัวแทนรับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำหนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัด
ประชุม พรอมไดแนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผูเขา
รวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และ
แบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือ
ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
ผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมชองทาง
ในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดเสนอทางเลือกใหผูถือหุน
มอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงมิไดเปนผูมีสวนไดเสีย
ตอวาระในการประชุม อยางนอย จำนวน 1 ทาน โดยบริษัทไดจัด
สงขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุน
พิจารณาเลือกเปนตัวแทนใหเขารวมการประชุมและออกเสียง
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญ
และควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจำป
รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท
ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
รับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท เปนเวลา 45 วันโดยผูถือหุน

สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและเง่ือนไขการเสนอวาระและ
เสนอรายชื่อไดในเว็บไซตของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค 
และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะบรรจุเร่ืองดังกลาว
เปนวาระการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
ตอไป แตหากคณะกรรมการเห็นวาเร่ืองดังกลาวไมมีความเหมาะสม 
คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุน
เพ่ือทราบ พรอมท้ังเหตุผลท่ีไมนำเสนอเร่ืองดังกลาวใหท่ีประชุม
ผูถือหุนพิจารณา ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสำหรับการประชุม
ผูถือหุนลวงหนารวมถึงเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทดังกลาวลวงหนา มายัง
คณะกรรมการบริษัท ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 14 
มกราคม 2565

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยาง
เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถาม
ภายใตเวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปน
ไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ท้ังน้ี ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออกเสียง
ตามจำนวนหุนที่ตนถือ โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
และไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอ่ืน ซ่ึงการออก
เสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขาง
มากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติท่ัวไปซ่ึงกฎหมายมิไดกำหนด
เปนอยางอื่น)     

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระน้ัน บริษัท
จะรวบรวมผลและแจงใหท่ีประชุมทราบภายหลังเสร็จส้ินการลง
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คะแนนในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ 
ประธานในที่ประชุมอาจขอใหที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปกอน เพื่อให
การประชุมเปนไปอยางตอเน่ือง และเม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว 
ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบในทันที ท้ังน้ีในการบันทึกมติท่ีประชุม บริษัท
จะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง
ในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม 
คำช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีท่ีผูถือหุน
คนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น  

2. การประชุมผูถือหุน
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปด

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

ทั้งนี้ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ
จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ตามที่ขอบังคับบริษัทกำหนดไว แตจะตอง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย โดย
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้

• กอนการประชุม 
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุน

ทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรับวาระท่ัวไปซ่ึงสูงกวาตามท่ีกฎหมาย
กำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีท่ีเปนการขออนุมัติรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกัน
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
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ผูถือหุนมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท
แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ตองใชในการเขารวมประชุม
รวมทั้งบริษัทยังไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแตงตั้งผูรับ
มอบฉันทะ ตลอดจนไดเสนอแนะใหผูถือหุนแตงต้ังกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
ของตนดวย เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม ซ่ึงจะชวยให
ผูถือหุนสามารถใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ   

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุม
ผูถือหุน โดยใชระบบบารโคด และมีการทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุด
สำหรับการลงคะแนนเสียง แตละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 
โดยเฉพาะวาระการแตงต้ังกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ
เพ่ือใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ท้ังน้ี ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไดรับบัตร
ลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม

• ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูท่ีทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนน

เสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริ่มขึ้นอยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการ
ผูอำนวยการใหญทำหนาที่ตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการลง
คะแนนเสียงเมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละ
วาระอยางชัดเจน 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพ่ือใหเกิดความชัดเจน บริษัทมีการใช
สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในระหวาง
การประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอท่ีประชุมเม่ือผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในแตละวาระแลว ทั้งนี้ 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  
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• หลังการประชุม 
บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวน

รวมถึงมีการบันทึกมติท่ีประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน
โดยแบงเปนจำนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออก
เสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการ
ประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำช้ีแจง และความคิดเห็น
ของที่ประชุมไวอยางละเอียดดวยโดยไดนำสงรายงานการ
ประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพร
รายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท
www.bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุน
สัมพันธ” เพ่ือใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปไดรับทราบรายงาน
การประชุมอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 

นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวน

ไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน 
หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนัก
เปนอยางย่ิงวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสราง
ความย่ังยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว ดังน้ัน บริษัท
จึงมีนโยบายท่ีจะปกปองสิทธิของบุคคลเหลาน้ีดวยการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

แนวปฏิบัติดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลท้ังทางการเงินและขาวสาร

ท่ัวไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย 
รวมถึงสาธารณชนท่ัวไปมีความถูกตอง ครบถวน ท่ัวถึง เทาเทียม
และทันการณ รวมท้ังเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศ
ใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว
รวมท้ังไดมีการเปดเผยนโยบายดังกลาวใหบุคลากรภายในองคกร
ไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท 
ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
2. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุมครองและ

บรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน 

3. จรรยาบรรณคูคา  
4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ   
5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
6. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย  
7. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน    
9. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ

10. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
11. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ
12. นโยบายดานภาษี
13. นโยบายสิ่งแวดลอม
14. นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
15. นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยง
และธุรกรรมระหวางบริษัท 

คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนำไปสูการขัดแยงทาง
ผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่เกี่ยวของ จะตอง
ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบ
ที่เกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจน
แนวทางภายในของบริษัท นอกจากน้ีธุรกรรมดังกลาวจะตองทำใน
ลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมีความสัมพันธ
กับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชน
อยางเต็มท่ีกับบริษัทและผูถือหุนท้ังหมด ขอกำหนดและเง่ือนไข
ของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไข
ตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 

บริษัทมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดย
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจากการทำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียง
ในเร่ืองท่ีตนมีสวนไดเสียท่ีเปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวาง
บริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบ
และไมมีอคติดวย



56-1 ONE REPORT 2565 | 130

นโยบายตอพนักงาน 
บริษัท ใหความสำคัญกับกับพนักงานและดูแลพนักงานดวย

ความเทาเทียม โดยกำหนดความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของทุกคนท่ีเก่ียวของ มีมาตรการท่ีจะใหผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม จัดการฝกอบรมความรูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถ
ของพนักงาน มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีใน
องคกร รวมท้ังสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของบุคลากร นอกจากน้ี
ยังมุงเนนใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี้

ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียม

กันกับพนักงานทุกคนในองคกร ต้ังแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล 
ตลอดจนการเล่ือนตำแหนงจากความสามารถ โดยไมมีอคติหรือ
ใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและ
แนวทางการปฏิบัติงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่เกี่ยวของ
บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการ

ทำงานและสงเสริมใหพนักงานเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน
ท่ีเก่ียวของและไดรับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซ
อุปทานของบริษัท โดยใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิของ
กลุมเปราะบาง ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนตามเช้ือชาติ สีผิว เพศ
ภาษา หรือศาสนา รวมท้ังไมเพิกเฉยตอการใชแรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับและการคามนุษย นอกจากนี้ยังจะจัดใหมีกลไกการรอง
ทุกขที่มีประสิทธิภาพ และการเขาถึงการเยียวยาสำหรับบุคคล
ที่ไดรับผลกระทบ

การมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
บริษัทเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมของพนักงาน โดย

เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและใหผลสะทอน
กลับการบริหารงานของบริษัท จากการทำการสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานท่ีมีตอบริษัท และนำความคิดเห็นท่ีพนักงานสะทอน
กลับน้ันมาปรับปรุงและจัดทำกิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย ซ่ึง
การสำรวจดังกลาวนอกจากจะชวยสรางใหพนักงานมีสวนรวม 
มีความสุข และมีความภาคภูมิใจในการทำงานแลว ยังทำให
พนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบริษัท โดยทุกปจะมี
พนักงานเขารวมทำผลสำรวจคิดเปนรอยละ 85 ของจำนวน

พนักงานทั้งหมด และผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่
มีตอบริษัทมีคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกป โดยป 2565 ไดคะแนนผลสำรวจ
คิดเปนรอยละ 83 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 82 ในป 2564 บริษัท
มุงมั่นที่จะสรางความมีสวนรวมของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมี
ความผูกพันตอบริษัท และยึดมั่นตออุดมการณและเปาหมาย
ของบริษัทรวมกัน

ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานใน

การปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ
อยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ 
ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill) 
ความรู (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัทไดมีการส่ือสารเกณฑตางๆ
ในการประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ใน
การพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึง
ถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจ
ในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญในการพิจารณา
กำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน ซ่ึงการจัดใหมีระบบการประเมิน
ผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแก
พนักงานตามผลการประเมินน้ี จะสงผลใหพนักงานสามารถทำงาน
และพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัดระดับองคกร (Corporate KPI) จะถูกจัดทำขึ้นโดย
ใชหลักการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุม
มองท่ีครอบคลุมในแตละมิติ ท้ังดานการเงิน ลูกคา กระบวนการ
ทำงานภายใน การบริหารความเส่ียง และการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปนตน และนำมาพิจารณารวมกับ Core Competency 
และคำนิยมหลัก (BDMS Core Values) ขององคกร ซึ่งปจจัย
ตางๆ ที่กลาวมานี้สามารถปรับเปลี่ยนใหเกิดความเหมาะสมได
ตามกลยุทธในแตละชวงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนิน
การจากทุกภาคสวนในองคกร และสรุปโดยฝายบริหาร หลัง
จากนั้น ตัวชี้วัดที่ไดถูกถายทอดลงไปตามลำดับ จากประธาน
คณะผูบริหารและ/หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ ไปสูระดับ
ผูบริหาร ระดับผูจัดการฝาย ระดับผูจัดการแผนก และพนักงาน
ทุกคนตามลำดับ พนักงานแตละคนจะมีตัวช้ีวัดของตนเอง ท่ีสอด
คลองกับตัวช้ีวัดของแผนก ฝาย และองคกร โดยผลการประเมิน
ท่ีไดจะตองนำไปพิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตาม
เกณฑท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาจะให
คำปรึกษาและขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาผลงาน 
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รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหกำลังใจ สำหรับการทุมเททำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการ
จายคาตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน

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

ผูบังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงานวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพรายบุคคล
(Individual Career Plan) และวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) ประจำป ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาจะคำนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของบุคลากรและระบุ
วิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การสอนแนะนำงาน การมอบหมายให
ปฏิบัติงาน เปนตน

สงเสริมสวัสดิการและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน
บริษัทกำหนดนโยบายสวัสดิการและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน โดยคำนึงถึงกลุม

เปราะบาง แมและเด็กเปนสำคัญ โดยจัดใหมีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานชวง
ใหนมบุตร สนับสนุนใหพนักงานหญิงสามารถลาคลอดได 100 วันเพ่ือเตรียมตัวและพักฟน
หลังการคลอด รวมทั้งใหพนักงานชายสามารถลาเพื่อชวยดูแลบุตรหลังคลอดได 15 วัน 
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กหรือศูนยรับเลี้ยงเด็กดวย

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการมีสุขภาพดี
บริษัทเชื่อวาคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มตนจากการมีสุขภาพที่ดี จึงสนับสนุนใหพนักงานมี

สุขภาพที่ดีดวยการสงเสริมใหพนักงานไดประเมินตนเองและสรางสมดุลยใหกับคุณภาพ
ชีวิต รวมท้ังปรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง อาทิ ปรับพฤติกรรม
การบริโภค สงเสริมใหมีคุณภาพการนอนหลับที่ดี สนับสนุนกิจกรรมการทำสมาธิ จัดทำ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน รณรงคใหงดส่ิงท่ีมีความเส่ียงตอสุขภาพ เชน บุหรี่ 
สุรา สงเสริมการออกกำลังกาย และจัดทำกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีและลดความเครียด

สรางคุณคาตระหนักรักษสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นในหลักนโยบายสิ่งแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” โดยสงเสริม

ใหพนักงานไดเรียนรูนโยบายผานสื่อการเรียน On-line เนนย้ำใหพนักงานตระหนักรักษ
สิ่งแวดลอม โดยรณรงคและใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพื่อลดภาวะโลกรอนทั้งจากภาคครัวเรือนและองคกร รวมถึงสนับสนุนใหทุก
โรงพยาบาลและบริษัทในเครือเขารวมโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพ่ือลดการใชพลาสติก กระดาษ และวัตถุดิบท่ีไมจำเปนในกิจกรรมตางๆ 



56-1 ONE REPORT 2565 | 132

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะผูนำและพนักงานในองคกร โดยปนี้ยังคงจัดการอบรมและพัฒนาในรูปแบบของการจัด

ฝกอบรมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual class) ซ่ึงพนักงานสามารถเขาอบรมและเรียนรูผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรศัพทมือถือ 
รวมทั้งจัดอบรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งนอกจากจะไดรับความรูแลวยังไดสรางสัมพันธที่ดีระหวางเครือขายดวย

1. การพัฒนาผูนำภายในบริษัท 
บริษัทใหความสำคัญกับผูนำ โดยผูนำระดับสูงน้ันจะเนนธรรมาภิบาลขององคกร จึงพัฒนาผูนำระดับสูงดวยหลักสูตร “จริยธรรม
ของผูนำ” (Ethical Leadership Program) เพ่ือสรางความตระหนักถึงบทบาทในฐานะผูนำองคกรในการจัดใหมีระบบปองกัน
การทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานและเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากร สำหรับผูนำระดับผูจัดการ 
บริษัท เสริมสรางศักยภาพดานภาวะผูนำดวยการจัดหลักสูตร “Managerial Leadership” ท่ีมุงเนนองคความรูดานการบริหาร
ธุรกิจและการบริหารจัดการองคกรบริการดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพในเรื่องภาวะผูนำและทักษะการบริหาร
งานโรงพยาบาลและธุรกิจบริการดานสุขภาพ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหกับพนักงาน
บริษัท จัดโครงการเพิ่มความรูและทักษะใหมในดานตางๆ ใหกับพนักงานทุกระดับ ไดแก
• ความรูดานเทคโนโลยี อาทิเชน METAVERSE 
• ความรูที่จำเปนเพื่อใหทำงานไดถูกตองตามจรรยาบรรณ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาในสถานพยาบาล 
• ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ไดแก ความปลอดภัยในการทำงาน 
• ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิ สิทธิความเทาเทียมในการปองกันการคุกคามสวนบุคคล (Harassment) 
• การพัฒนาความเปนอยูและสุขภาพที่ดีของพนักงาน อาทิ Let’s Get Healthy 
• การพัฒนานวัตกรรม อาทิ BDMS Innovation for Sustainability 
• โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกใหตระหนักรักษสิ่งแวดลอมและการสรางความยั่งยืนใหกับองคกร อาทิ การสรางพฤติกรรม
คัดแยกขยะ การใชผลิตภัณฑ Re-cycle การนำขวดน้ำ และกลองขาวสวนตัวมาใสอาหารและเคร่ืองด่ืม การใชถุงผา และการ
ไมใชถุงพลาสติกในองคกร เปนตน  

3. การพัฒนาทักษะทางดานการแพทยของพนักงาน
บริษัทมีศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกดวยการจำลองสถานการณทางการแพทยเสมือนจริง หรือ BDMS SIMULATION CENTER
โดยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนผานระบบ BDMS Tele-Simulation Network System 

4. การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับขอมูลที่สำคัญภายในองคกรและปองกันการรั่วไหลของขอมูล 
บริษัทไดจัดการอบรมใหความรูกับผูบริหารและเลขานุการบริหาร หัวขอ “BDMS Information Protection & Data Leak
Protection” เพ่ือใหตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันการสงตอขอมูลออกนอกองคกรอยางไมต้ังใจหรือสงออกไปยังบุคคล
อื่นที่อาจเปนสาเหตุของการขโมยขอมูลออกนอกองคกร รวมทั้งควบคุมการใชงานขอมูลที่สำคัญภายในองคกรใหเหมาะสมและ
ปองกันการรั่วไหลของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. การใหความรูเกี่ยวของกับพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
บริษัทไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ Infographic Motion VDO จำนวน 4 ตอน เพื่อใหความรูความเขาใจแกพนักงาน 
และจัดใหมีการสอบวัดความตระหนักรูในเรื่องดังกลาวโดยถือผลลัพธที่ไดเปนตัวชี้วัดของผูบริหารบริษัท 
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หมายเหตุ: ในป 2563 มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝกอบรมมาเปน Online ซึ่งใชเวลาตอ
หลักสูตรนอยลงกวาแบบ Classroom ตอมาในป 2564 ไดเปลี่ยนเปนรูปแบบการอบรมเปน Online ทั้งหมด และป 2565 เปนการอบรมแบบ
On-line และรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) 

นโยบายตอฝายบริหาร
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ

ประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงไดมีการจัด
ทำโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถ
เปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care 
นอกจากนี้ ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซ่ึงเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย

นโยบายตอคูคา  
บริษัทไดจัดทำจรรยาบรรณคูคา โดยมุงหวังใหการดำเนิน

ธุรกิจกับหุนสวน และคูคา เปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไข
การคา หรือขอตกลงที่ไดทำเปนสัญญาอยางยุติธรรมและมี
จริยธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และ
บริการที่ไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจาง และการ
ดำเนินการตางๆ ท่ีชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จาก
คูคา หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม
ชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังมีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทำใดก็ตาม
ที่อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิ
ของคูสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกันและ
เปนไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณคูคาของบริษัท

นโยบายตอคูแขง
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูประกอบ

การในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการคาที่สุจริต ภายใตกรอบของ
กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอกำหนดตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริต
หรือไมเหมาะสม ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา หรือทำลายช่ือเสียงของผูประกอบการในธุรกิจเดียว

กันในทางกลาวรายโดยปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจน
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ

นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ

ประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับ
บริการพอใจดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูงและมีความมุงหวัง
ที่จะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดียิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยาง
ยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรนี้ถือวาขอมูลของผูรับ
บริการทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนำมาเปดเผย เวนแต
กฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับ
บริการโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนิน
การสำรวจความพึงพอใจของผูปวยเปนประจำทุกเดือน โดยใช
แบบประเมินจาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment 
of Healthcare Providers and Systems) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย 
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 
รวมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) และไดรับการรับรองอยางเปนทางการจากองคกร
National Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค
เพ่ือการประเมินประสบการณของผูรับบริการตอพฤติกรรมการ
บริการของบุคลากรทางการแพทยและระบบบริการ ซ่ึงเปนชอง
ทางในการสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ โดยการ
ศึกษาวิเคราะหเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลนี้ 
จัดทำเปนรูปแบบรายงานผลโดยภาพรวมที่ไมมีการบงชี้ตัวตน
ของเจาของขอมูล และรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลอยาง
เครงครัด การแสดงผลการรายงานและเปรียบเทียบผลลัพธ
ระหวางโรงพยาบาลในเครือบริษัทเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพบริการในมุมมองของผูรับบริการตอไป 

รวม 338,658 ชั่วโมง

คิดเปน 37 ชั่วโมง/คน

รวม 365,343 ชั่วโมง

คิดเปน 43 ชั่วโมง/คน

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของพยาบาล

รายละเอียด 2564

รวม 511,033 ชั่วโมง

คิดเปน 48 ชั่วโมง/คน

2565 2563

ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2563-2565

รวม 98,551 ชั่วโมง

คิดเปน 33 ชั่วโมง/คน

รวม 111,473 ชั่วโมง

คิดเปน 41 ชั่วโมง/คน

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมของบุคลากร

ทางการแพทย 

รวม 81,728 ชั่วโมง

คิดเปน 30 ชั่วโมง/คน
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ท้ังน้ีวิธีการคิดคะแนนใชการคิดจำนวนรอยละของผูรับบริการท่ีประเมินคะแนนแตละขอสูงท่ีสุด เรียกวา Top Box Score โดยมาตรวัด
มุงถามความเปนประจำสม่ำเสมอของบริการในแตละสวนเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใหบริการที่มุงใหผูรับบริการเกิดประสบการณที่ดี
ทุกครั้งของการเขารับบริการ 

จากสถานการณการแพรระบาดโรค Covid-19 มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ และลักษณะพฤติกรรมของผูรับบริการดานสุขภาพ
เปลี่ยนไป บริษัทไดปรับการบริการใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช เชน
Telemedicine Telepharmacy การบริการดานสุขภาพถึงบาน การจัดสงยาและเวชภัณฑสำหรับผูปวย เพ่ือลดการสัมผัสระหวางบุคคล
ทำใหคะแนนความพึงพอใจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยคะแนนภาพรวมในป 2565 เพ่ิมเปนรอยละ 92 ซ่ึงสูงกวาคาเทียบเคียง
ของ HCAHPS จากโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 4,427 แหง คือ รอยละ 86

ขณะเดียวกัน บริษัทใหความสำคัญกับการสื่อสารระหวางบุคลากรทางการแพทยกับผูรับบริการ โดยมุงหวังวากระบวนการสื่อสาร
ที่ดีจะชวยปรับพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการใหปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยและมีสวนรวมในกระบวนการดูแลตัวเองมากขึ้น 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพการส่ือสารของแพทย ประกอบดวย การเคารพในปจเจกบุคคล ความเขาใจเห็นอกเห็นใจ 
การอธิบายขอมูลการรักษา และใหผูรับบริการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ผลลัพธมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 
2565 คิดเปนรอยละ 95 ซึ่งสูงกวาคาเทียบเคียงของ HCAHPS คือ รอยละ 90

คะแนนรวมการใหบริการของโรงพยาบาลในเครือ BDMS (% Top Box Score) ป 2561-2565
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Doctor Communication(BDMS) (%Top box score) ป 2561-2565
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นอกจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมแลว บริษัทยังมีการประเมินความจงรักภักดีที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งหากผูรับ
บริการมีทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการไมวาจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง หรือตรงใจ จะทำใหเกิดการซื้อหรือใชบริการซ้ำและ
แนะนำผูอ่ืน โดยจากการประเมินพบวาคะแนนการจะกลับมาใชบริการตอเน่ือง สูงข้ึนจากรอยละ 87 เปนรอยละ 89 และคะแนนแนะนำ
ผูอื่นมาใชบริการมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 89 เปนรอยละ 90 

นโยบายตอเจาหนี้
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ท่ีมีตอเจาหน้ีทุกประเภท ไมวาจะเปนเร่ืองการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค

ของการใชเงิน การชำระเงิน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือเรื่องอื่นใด
ที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร ดังนี้

Continue having treatment at BDMS (%Top box score) ป 2561-2565
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• การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขอมูล/โครงสรางการบริหารงานของบริษัท บริษัทมี
นโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนี้ ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจง
เจาหนี้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขอมูล หรือโครงสรางการบริหารงานของ
บริษัท ท่ีมีความเก่ียวของกับเจาหน้ีของบริษัท เพ่ือใหสามารถรับรูขอมูลและขาวสาร
ของบริษัทอยางทั่วถึง    

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานที่เปน
คูสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา หาก
มีประเด็นที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงกับเจาหนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพ
รวมของบริษัท จะมีฝายกฎหมายหรือที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัทชวยกำกับ
ดูแลให และในกรณีที่มีประเด็นไมเปนไปตามที่ตกลงกันไวระหวางบริษัทกับเจาหนี้ 
จะมีการเชิญประชุมใหทางเจาหน้ีไดแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกันโดยใชหลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน

• ดานการชำระเงิน บริษัทมีนโยบายใหฝายบัญชี/การเงินจายชำระตามงวดเครดิตเทอม 
และเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา โดยยึดหลักความถูกตอง โปรงใส ตรง
เวลา หากมีกรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขจะมีการชี้แจงและแจงไปยังหนวยงานตน
สังกัดเพ่ือส่ือสารกับเจาหน้ีโดยตรงเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดท่ีเปนคูสัญญากับเจาหน้ี
รายนั้นรวมกันดำเนินการแกไขปญหาที่ทำใหเกิดความลาชาดานการชำระเงิน

• ดานการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ มีการเปดเผยผลการดำเนินงานในทุกไตรมาส และประจำปตอ
สาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน ผานระบบการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
พรอมทั้งมีการเปดเผยผลการดำเนินงานประจำปผานรายงานประจำปของบริษัท
รวมถึงรายงานของนักลงทุนสัมพันธท่ีไดเปดเผยบน website ของบริษัท และถือเปน
สิทธิของเจาหนี้ของบริษัทในการเขาถึงขอมูลฐานะการเงินของบริษัทซึ่งเปนขอมูล
เดียวกันกับท่ีบริษัทไดเปดเผยไวตอสาธารณชน นักลงทุน และผูถือหุน โดยการเขาถึง
ขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ หรือสามารถรองขอกับหนวยงานของบริษัทท่ีเปน
คูสัญญาไดโดยตรง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวา บริษัทมีฐานะการเงินท่ีม่ันคงเพียงพอ
ในการชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวในสัญญา

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค 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
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กับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช เพ่ือใหรับทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซต
ของบริษัท 

นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทมุงหวังใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรที่มี

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ 
โดยดูแลมิใหมีการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา กระทำการ 
หรือแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตองตามกฎหมาย บริษัทจึง
ไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ” เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทในเครือท้ังหมดทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน
พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท

นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ 
บริษัทไดจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัย

ดานสารสนเทศขึ้น เพื่อเปนแนวทางและกฎเกณฑมาตรฐาน
ในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมท้ังเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานในลักษณะ
ท่ีมีความเส่ียงท่ีทำใหเกิดความเสียหาย โดยไดประกาศใหพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่หรือมี
ความเก่ียวของในการทำงานใหกับบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซต
ของบริษัท

นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน 
เพื่อใหผูรายงานหรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานหรือ

ตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาท่ีสุจริต ไดรับการคุมครองและ
ปกปองอยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด “นโยบายการคุมครอง
และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” ตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและ
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้

• ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา
การเปดเผยน้ันจะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเอง
ก็จะไดรับการรายงานความคืบหนาและช้ีแจงขอเท็จจริงให

ทราบได หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงไดสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียว
ของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึง
ถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน หรือผูให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกัน
จากบริษัทวาจะไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง 
ลงโทษ หรือดำเนินการใดท่ีเกิดผลรายตอพนักงานดังกลาว  

• ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความ
เสียหายดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรม

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอ
ความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่ไมถูกตองผาน
ชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และ
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับ
ขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้

• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน
การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดย
ผูที่ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด แกผู
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน

• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหา
ตนเหตุวามีการกระทําใดท่ีฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม และรายงานการประมวล
ผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่อง
นั้นๆ ตอไป 
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• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ตอไป

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการไดกำหนดและประกาศใชจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายดานจริยธรรมธุรกิจฉบับตางๆ ไดแก จรรยาบรรณของบริษัท
จรรยาบรรณคูคา นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน 
และนโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ เปนตน โดยไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท https://investor.bangkok
hospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf 

ทั้งนี้ บริษัทไดสนับสนุนและกำกับดูแลใหผูบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติอยางทั่วทั้งองคกร มีการติดตามการปฏิบัติและวัดผล
อยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหผูบริหารและพนักงานในองคกรทำแบบทดสอบความเขาใจเก่ียวกับนโยบายตางๆ ท่ีประกาศใช เปนประจำ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยคะแนนเฉล่ียจากการวัดความตระหนักรูเก่ียวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับตางๆ 
ของพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ในระหวางป 2563-2565 เปนดังนี้

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปท่ีผานมา 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางสม่ำเสมอปละ 1 คร้ัง โดยนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการฉบับปจจุบัน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี 12/2565 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
2565 มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหัวขอดังตอไปนี้  

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

 
การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code) มาปรับใช 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะผูนำ (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางย่ังยืน โดยไดพิจารณาและทบทวนการนำแนวปฏิบัติตามหลักการฯ ดังกลาว ไปปรับใชตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองคกร
ใหมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว นาเช่ือถือสำหรับผูถือหุนและสาธารณชน เพ่ือประโยชนในการเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังน้ี มีแนวปฏิบัติ
บางขอท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวายังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษัท จึงยังมิไดนำไปปรับใช โดยไดบันทึกเหตุผลไวเปน
สวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติในการ
กำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็นดังกลาวแลว  

28,185

78%

29,409

78%

จำนวนพนักงานที่เขารวมการวัดผล (คน)

คะแนนเฉลี่ย

รายละเอียด 2564

28,205

86%

2565 2563
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การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินตางๆ 
บริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีเปนประจำทุกป เพ่ือใหนโยบายของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยในป 2565 บริษัทไดรับการประเมินในโครงการที่
เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. บริษัทไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนสในกลุมตลาดเกิดใหม 
หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)–Emerging Market ประจำป 
2565 ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานท่ีทัดเทียมกับหลาก
หลายองคกรช้ันนำของโลก เพ่ือเปาหมายในการสรางผลตอบแทนท่ีดีไดอยางย่ังยืน 
ภายใตเกณฑ ESG ที่มุงเนนดานการรักษาสิ่งแวดลอม (Environment) การดูแล
สังคม (Social) และมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance)

2. บริษัทไดรับคัดเลือกเขาสูรายช่ือหุนย่ังยืนหรือ Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำป 2565 ในกลุมบริการ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตอเนื่องเปนปที่ 3 แสดงถึงการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม 
มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environ-
mental, Social and Governance หรือ ESG)

3. บริษัทไดรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ระดับดีเลิศ (Excellent) ในโครงการ
สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำป 2565 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2022 (CGR 2022)) โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อผูบริหารที่ดำรงตำแหนงบริหารตามโครงสรางองคกรขางตน ปรากฏอยูในหวขอ 7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร  

โครงสราง
การกำกับดูแลกิจการ
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน
และอื่นๆ

7

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน เลขานุการบร�ษัท

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

สำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

กรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

ประธานฝายแพทย ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 กรรมการบริษัทมีจำนวนท้ังส้ิน 17 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จำนวน 8 ทาน (คิดเปน

รอยละ 47.06 ของกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน (คิดเปนรอยละ 11.76 ของกรรมการทั้งหมด) และ
กรรมการอิสระ จำนวน 7 ทาน (คิดเปนรอยละ 41.18 ของกรรมการทั้งหมด) 

คำนิยาม
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก กรรมการที่เปนผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนราย
เดือนเปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท  
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจำหรือไดรับคาตอบแทนเปนรายไดประจำจาก
บริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน โดยเปนอิสระตอ
การบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทางผลประโยชนใน
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผูถือ
หุนตองลดลง

7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูอำนวยการใหญ  

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล   

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ   

นางนฤมล นอยอ่ำ   

นายประดิษฐ ทีฆกุล  

นายศรีภพ สารสาส

     

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

นายอัฐ ทองแตง 

นายกานต ตระกูลฮุน 

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 3. นายประดิษฐ ทีฆกุล 4. นางนฤมล นอยอ่ำ และ

5. นายศรีภพ สารสาส โดยกรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระในบริษัทยอย
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ ในบริษัทยอย 5 แหง ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช 

จำกัด บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด บริษัท การแพทยสยาม จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลเปาโล
พระประแดง จำกัด

7.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัท โดยขอบเขตอำนาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของบริษัทและตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ 

งบประมาณประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน 
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปตามเปาหมาย

และแผนงานที่กำหนดไว
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสาน

งานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม 

สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวใน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจง
การถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7.2 กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับข้ันตอนการดำเนินการ และการเปดเผย
ขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความโปรงใส จึงใหมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ    

ดร.วิรไท สันติประภพ

นายปรีดี ดาวฉาย

14

15

16

17
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บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัท
นอกจากอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกำหนดไวใน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแลว กรรมการบริษัทยังมีบทบาท
หนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจ
อื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้ง
การประชุมคณะกรรมการชุดยอย และตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อ
ปกปองและรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ดี 

3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยเฉพาะ
กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรวมกัน
ตอบคำถามและช้ีแจงในประเด็นท่ีผูถือหุนมีขอซักถาม ตลอดจน
รับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน

4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธุรกิจ
ของบริษัท รวมท้ังแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการ
เสียสละเวลาและความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญ
ทั้งหมด

5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน เพ่ือรับรองความเปน
อิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันท่ีกรรมการอิสระ
ยอมรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุกๆ ปหลังจากนั้น

6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในแบบองครวม
ทั้งคณะ (As a Whole) และรายบุคคล

7. หนาท่ีอ่ืนใดของกรรมการตามท่ีกำหนดไวในประกาศ ขอ
กำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

ในป 2565 คณะกรรมการไดพิจารณาและทบทวนกลยุทธ 
เปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ใหมีความ
เหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังดูแลใหมีการนำกลยุทธของ
บริษัทไปปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย
และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และตอผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัท

ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของ
บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน 
ซ่ึงรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธในการ
ดำเนินงาน เปาหมายและแผนการดำเนินธุรกิจ แผนงบประมาณ
และการลงทุน และนโยบายดานตางๆ ขององคกร ตลอดจนติด
ตามและประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนด
ไว ตลอดรวมถึงการพิจารณารายการระหวางกันท่ีสำคัญ การเขา
ควบรวมกิจการ การแบงแยกกิจการ และการเขารวมทุน โดย
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ
ดังกลาวจะเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริษัท   

1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผูถือหุน 

2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการ
ประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ

3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว

5. ในการทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรณีที่การประชุมมีการลงคะแนน และคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงชี้ขาด
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การแยกตำแหนง 
1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการอิสระ

และบริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหประธาน
กรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝาย
บริหารและมีอิสระในการตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัทใหทำหนาที่ไดอยางโปรงใสปราศจากอคติ 
ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหนาที่อยางเที่ยงธรรมในการดูแล
การใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามท่ีจัดทำข้ึนตลอดจน
ดำเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
จนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุม
และตั้งคำถามที่เปนประโยชนอยางมีอิสระจากฝายบริหารใน
ระหวางการประชุมแตละครั้ง

2. บริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท จะตองไมเปน
สมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ
ใหกรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาท่ีไดอยางเปน
อิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝาย
บริหาร

บริษัทไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
ทำหนาท่ีกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเปน
ประจำทุกเดือนเพ่ือติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของ
บริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเก่ียวกับงาน
ประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ขณะที่ฝาย
บริหารภายใตการกำกับดูแลของกรรมการผูอำนวยการใหญจะ
ทำหนาท่ีบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกำหนด
ไว กรรมการผูอำนวยการใหญเทาน้ันท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลาน้ี ดังน้ัน
อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการใหญ จึง
ไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาท่ีและอำนาจของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไว
อยางชัดเจน 

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ไดแก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อชวยทำหนาที่
ดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
กิจการ การพัฒนาอยางย่ังยืน และกล่ันกรองงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว รวมทั้งไดแบงแยกหนาที่ระหวางคณะ
กรรมการชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขต
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในกฎบัตรและบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดยอย
ทุกคณะไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการประเมิน
ตนเองเปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพัฒนา
การปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

นอกจากน้ี ต้ังแตป 2564 บริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดำเนินการดานการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ เปนประธาน โดยคณะกรรมการชุดน้ีประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูงจากฝายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีตัวแทนจากฝาย
กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนเลขานุการ เพื่อขับ
เคล่ือนการดำเนินงานภายในองคกรใหเปนไปตามเปาหมายดาน
ความยั่งยืนของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระ
ในการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้
1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
3. ดร.วิรไท สันติประภพ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะ
กรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบัติ
งานอยางเปนระบบและดำเนินการใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการใน
การปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและเร่ืองการเงินอยาง
ครบถวน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่ีมีความรูและความ
สามารถในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท
มีจำนวน 2 ทาน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ ดร.วิรไท
สันติประภพ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ



ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผูตรวจสอบภายใน
วางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทตลอดท้ังป โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
กิจกรรมของการตรวจสอบภายในตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมทุกคร้ัง

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับงบการเงินและการเปดเผย
รายงานทางการเงินของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และผูชวยประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานการเงินท่ีดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง  
ท้ังน้ี กอนการประชุมในวาระท่ีเก่ียวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารรวมในการประชุมแตประการใด
เพ่ือสอบถามประเด็นความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับงบการเงินหรือฐานะการเงินของ
กิจการซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมีการประชุมประจำปรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร
เพ่ือใหม่ันใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระจากฝายบริหารและไมมีขอจำกัด
ในการตรวจสอบบัญชี 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุม

ผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของ
บริษัท มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ดังนี้

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

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัท
ยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

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

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนิน
งานของบริษัท

ท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ
ดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการ
ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียว
กัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยู
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อ่ืนเกินกวา 5 บริษัท เน่ืองจากอาจมีผลใหการปฏิบัติ
หนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่ 
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รายการตอไปน้ีไมถือวามีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและ
การใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ

1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีเก่ียวของกับ
กรรมการตรวจสอบที่กระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เก่ียวกับการ
ไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการนั้นอยูบนพื้น

ฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเปนเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไปที่กำหนดโดยมีหลักเกณฑชัดเจน และเปน
ที่เปดเผย

2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปนราคาที่เทียบเคียงไดกับ
ราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น

2. การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงไดดำเนินการตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของแลว

3. รายการอ่ืนใดท่ีไดดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอกำหนด
หรือประกาศท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตามหนาท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชวยคณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทาง
การเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตาม
หนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้

1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

2. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลใน
รายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีความถูกตองครบถวน
เปนท่ีเช่ือถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการ
เงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมาย 
และหนวยงานราชการกำหนด

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคา
สอบบัญชีประจำปของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ รวมถึงเสนอถอดถอน

ผูสอบบัญชีในกรณีที่เห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือ
ละเลยไมปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับ
รายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดย
ตองทำใหผูแจงเบาะแสม่ันใจไดวามีกระบวนการสอบสวนท่ี
เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

5. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจ
สอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจ
สอบภายใน

6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือ
สันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความ
บกพรองสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอสงสัยวาอาจมีการ
ฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ 
ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนิน
งานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

8. วาจางหรือนำผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบ
และสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทในกรณีท่ีคณะ
กรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจาย

9. ในกรณีท่ีบริษัท มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการใหความเห็นชอบ
การแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีดำรงตำแหนงหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน แตในกรณีท่ีบริษัทใชบริการหนวยงาน
ภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอำนาจใหความเห็นชอบการวาจางและ
กำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

10. สอบทานใหบริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียง
ท่ีเหมาะสม ครอบคลุมท้ังองคกร และเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

11. สอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียง และติดตามความ
เส่ียงท่ีสำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นท่ีเก่ียวกับความ
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พอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
การสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัท
ยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผย
ไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

14. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำ
ทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียดเก่ียวกับขอบ
เขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตาม
ท่ีกำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีขอกำหนดที่รองรับการทำหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน การจาง
ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในเรื่องที่ตองใชความชำนาญ
เฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือ
ความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

15. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท
จำนวน 3 ทาน ในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และมี
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ โดยคณะ
กรรมการสรรหาฯ มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป และทำหนาท่ี
สรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทท้ังในกรณีท่ีเปนการแตงต้ังทดแทนตามวาระหรือกรณีการ
แตงตั้งกรรมการใหม รวมถึงทำหนาที่ในการสรรหากรรมการ
ผูอำนวยการใหญ ตลอดจนมีหนาท่ีในการกำหนดหลักเกณฑใน
การกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดยอย และกรรมการผูอำนวยการใหญอยางเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2565   
1. นายปรีดี ดาวฉาย

2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธี
การสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท
รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งตอไป

2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และ
กำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย
เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหท่ีประชุม
ผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคา
ตอบแทนเหลาน้ัน ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม
และสอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน 
ในลักษณะท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ
และศักยภาพไวได

3. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ
ในการสรรหาตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของ
กรรมการผูอำนวยการใหญ เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยรูปแบบและ
หลักเกณฑเหลาน้ัน ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม
และสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติหนาที่

5. จัดทำหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของกรรมการผูอำนวยการใหญ

ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน



6. ประเมินการผลปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูอำนวยการใหญ และพิจารณากำหนด
คาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 

7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession Planning) สำหรับตำแหนง
กรรมการผูอำนวยการใหญ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำ
ทุกป ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎ
บัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป
ใหคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาเปล่ียนแปลง

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
เพ่ือใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมาย และแผนงานประจำป

ท่ีไดวางไว คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ
บริษัท จำนวน 5 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานท่ีเก่ียวของกับงานในธุรกิจปรกติ
หรืองานท่ีสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหน่ึง ท้ังน้ี อำนาจอนุมัติของคณะ
กรรมการบริหารจะไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึง
การดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ รวมถึง
อำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   
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 ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีวางไวและนำเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมทั้ง
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกำหนดของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท

4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส

5. อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยตามขอบเขตอำนาจท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

7. กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม และเปนไปตามขอเสนอและทวงติงของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

8. กล่ันกรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอำนาจ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบระดับบน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession Planning) สำหรับ
ตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเทา จนถึงตำแหนงระดับรองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญอาวุโส หรือเทียบเทา 

10. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย หรือปลดผูบริหารในตำแหนงระดับ รอง
กรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโสหรือเทียบเทาลงมา โดยกรณีเปนผูบริหารใน
ตำแหนงรองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่ ใหรายงาน
ใหคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งตอไป ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณากำหนดรายช่ือกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย เพ่ือ
เปนแนวทางในการนำรายช่ือดังกลาวผานข้ันตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎ
ระเบียบและขอบังคับของแตละบริษัทตอไป

11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับ
เงินเดือนประจำปของบริษัทและบริษัทยอย (ทั้งนี้ ไมรวมตำแหนงประธานคณะ
ผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ) เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาใหความเห็นชอบ

12. แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ของบริษัท

13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกป ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริหารเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสม
กับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหาร
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กำหนดไว คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสมาชิกประกอบดวยกรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีสมาชิกที่เปนกรรมการ
บริษัท จำนวนไมนอยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 3 ป เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พรอมท้ังทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดย
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่กำหนด

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2565 
1. นายประดิษฐ ทีฆกุล

2. นางนฤมล นอยอ่ำ
3. นายศรีภพ สารสาส
4. ดร.สุภัค ศิวะรักษ

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เส่ียงโดยรวมของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภท
ตางๆ ท่ีสำคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดาน
การลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
กิจการ เปนตน เพ่ือนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเส่ียงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียง
ของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

4. กำหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัท
จะยอมรับได

5. กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงให
เหมาะสมตอสภาวการณ

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท อยางสม่ำเสมอเก่ียว
กับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัท และการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอง
ดำเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
และกลยุทธที่กำหนด

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน

การกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในกิจการ
ดานตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี อันจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จท่ีย่ังยืน คณะกรรมการ
บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบ
ดวยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ทาน โดยประธานเปนกรรมการ
อิสระ และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือทำหนาท่ี
พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเปนระเบียบ
ปฏิบัติขององคกร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเปนประจำ
ทุกป

รายช่ือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2565   
1. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

2. นายประดิษฐ ทีฆกุล
3. นายศรีภพ สารสาส

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการ
บริษัทและฝายจัดการ เพ่ือกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติ
ขององคกร ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนแนวทางปฏิบัติขององคกร
ที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน  

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
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2. กำกับดูแลใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการสรางคุณคาของกิจการอยางยั่งยืน  

3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาว
ใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

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

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน BDMS
เพ่ือใหการดำเนินงานดานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานสากลและสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน BDMS เพ่ือเปนกลไกสำคัญ
ในการชวยกำกับดูแลการพัฒนาอยางย่ังยืนขององคกร ประกอบดวยกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารจากแตละกลุมธุรกิจ โดยมีกรรมการผูอำนวยการใหญเปนประธาน 

รายชื่อคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2565   
1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
2. นายณรงคฤทธิ์ กาละพุฒ
3. รศ.นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
4. ดร.ดวงใจ สินธุสังข
5. นายแพทยกองเกียรติ เกษเพ็ชร
6. นายบุรณัชย ลิมจิตติ
7. นายพนาสันต สุจริตพานิช
8. ดร.พัชรินทร บุญยะรังสรรค
9. นางศุภทัย จึงเจริญ

10. นายแพทยพงศกร จินดาวัฒนะ
11. นายนิรุธ ศรีพวาทกุล
12. ดร.สิริพัชร ไผสุวัฒน

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานความ

ยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกลยุทธองคกรตลอดจนสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล

2. ใหการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับกลุมธุรกิจของ BDMS เพ่ือขับเคล่ือนและ
ถายทอดการดำเนินงานดานความยั่งยืน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ



กรรมการผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

ประธานฝายแพทย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ   

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง

1

2

3

4

5

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

นายศรีภพ สารสาส

รายชื่อผูบริหาร ตำแหนง
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3. ใหคำแนะนำกับฝายปฏิบัติการความยั่งยืนองคกรและการจัดการนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานพรอมทั้ง
ใหความรูสื่อสารและสรางวัฒนธรรมดานความยั่งยืนในองคกร

4. ติดตามความกาวหนาของโครงการยกระดับการพัฒนาความย่ังยืนดานสังคม ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ในการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย ทวนสอบความถูกตอง ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล รวมถึงพิจารณาวางแผนปรับ
ปรุงแนวทางการดำเนินงาน

5. ใหการสนับสนุนในการติดตาม รวบรวม และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม
มาตรฐานระดับสากล เพ่ือส่ือสารตามนโยบายกลยุทธเปาหมายและความกาวหนาในการดำเนินงานดานความย่ังยืนตอสาธารณะ

6. ใหการสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเพ่ือยกระดับการดำเนินงานการพัฒนาความย่ังยืนองคกรอยางตอเน่ือง

7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบร�หาร

7.4.1 รายชื่อผูบริหาร 4 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตาง ๆที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลว

แตกรณี) ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ไดรับการอนุมัติไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัด
ระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
อยางเปนธรรม  

3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำเพื่อใหเกิดผลใน
ทางปฏิบัติและใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวา
มีเหตุการณท่ีมีการปฏิบัติท่ีฝาฝนระเบียบ กฎเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

5. รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหาตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย 
(แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พรอมท้ังรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ
ดังกลาวตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  

6. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และ ผูท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนดไวในพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะตองนำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลวแต
กรณี) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท   
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8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลา
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
(แลวแตกรณี)   

ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใช
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และ
รายการไดมาหรือจำหนายไป ซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัท
จดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปน
ไปตามกฎระเบียบ

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื ่นของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

ในกรณีที่กรรมการผูอำนวยการใหญเขาไปดำรงตำแหนง
กรรมการในบริษัทอ่ืนนอกเครือ หรือนอกเหนือจากท่ีบริษัทไดมอบ
หมายไว บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการผูอำนวยการ
ใหญรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูอำนวยการใหญ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญโดยพิจารณาจากหลักเกณฑในดานตางๆ ไดแก 
ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบกับสภาวการณเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำขอมูลท่ีได
ไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูอำนวยใหญของ
บริษัท โดยพิจารณาจากขอมูลท้ังปปจจุบันและเปรียบเทียบขอมูล
ยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากเติบโตของ
รายได และกำไร เปรียบเทียบกับเปาหมายทางการเงิน 
และกลยุทธที่วางไว  

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุมบริษัท

7.4.2 นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของผูบริหาร
และพนักงาน    

บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนและผลประโยชนที่ใหแก
บุคลากรขององคกรอยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทไดให
ความสำคัญตอการจางงานที่เปนธรรม โดยคำนึงถึงขีดความ
สามารถ การปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในตำแหนง
ตางๆ ซ่ึงคำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความเปนธรรม คุณสมบัติ
ที่เหมาะสม และการมีพันธสัญญากับบริษัท เพื่อสงเสริมความ
กาวหนาในสายอาชีพและรวมเจริญเติบโตไปกับบริษัทอยางย่ังยืน 
โดยไดกำหนดนโยบายการบริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับ
ผลประกอบการขององคกรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังนี้

1. ผลตอบแทนระยะส้ัน บริษัทไดกำหนดการจายผลตอบแทน
ท่ีสามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายท่ัวไปของ
องคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาและเสริมสรางความ
สามารถแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร นอกจากนั้น 
บริษัทไดกำหนดการจายโบนัสจากผลประกอบการในแตละ
รอบป โดยเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือจูงใจ
ใหพนักงานปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายขององคกรตามท่ีระบุ
ไวในแตละป
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9,037

24,181

33,218

2,976

พยาบาล

พนักงานทั่วไป

รวมพนักงานทั้งสิ้น

แพทย

ประเภท พนักงานประจำ/แพทยประจำ (full time)

2,350

4,793

7,143

8,732

พนักงานชั่วคราว/แพทยที่ปรึกษา (part time)

(หนวย : คน)

หมายเหตุ แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนเพื่อรักษาและสรางแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานใหองคกร
ดำเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคตที่วางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการขึ้นคาจางประจำป สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินสมทบ
เขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผันแปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยึดหลักการจายคาตอบแทน ดังนี้

• บริษัทไดกำหนดคาตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราการจายทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน
เพื่อรักษาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานทรัพยากรบุคคลใหกับองคกรการทำงาน

• บริษัทไดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององคกร (Corporate Performance) และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual 
Performance) ภายใตเกณฑที่โปรงใสในการจายคาตอบแทนอันเนื่องมาจากผล

• บริษัทไดกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจายคาตอบแทนที่ตองสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำป
ขององคกร ซึ่งกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจายขององคกร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
มีความยืดหยุนในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหวางปใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานขององคกรไดอยางทันทวงที 

7.4.3 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร  
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2565 กรรมการบริหารและผูบริหารบริษัทที่ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงกรรมการบริษัทที่ไดรับคา

ตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทยอย มีจำนวนรวม 8 ราย เปนเงินรวม 140.53 ลานบาท ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับผูบริหารบริษัท เปนเงินรวม 2.42 ลานบาท โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพดังกลาวเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป นอกเหนือจากนี้ ผูบริหารยังไดรับผลตอบแทนอื่น
ในรูปของรถประจำตำแหนง โทรศัพทมือถือ และไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทท่ีไดวางไว เชนเดียวกับพนักงาน
ทั่วไปของบริษัท

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน  

จำนวนบุคลากร
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทและบริษัทในเครือ มีพนักงานประจำรวม 33,218 คน และแพทยประจำรวม 2,976 คน และ

มีพนักงานชั่วคราวรวม 7,143 คน และแพทยที่ปรึกษารวม 8,732 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
ในป 2565 บริษัทและบริษัทยอยจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม

เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอ่ืนๆ เปนเงินรวม 21,110 ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในสวนของบริษัท
จำนวน 3,525 ลานบาท และบริษัทยอย จำนวน 17,585  ลานบาท
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7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ขอมูลของเลขานุการบริษัท หัวหนางานตรวจสอบภายใน และผูที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการทำบัญช ี 

เลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ

บริษัทไดแตงตั้งนางสาวเกษรา วงศเกตุ ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ ทำหนาที่
เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนาที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
ท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมท้ังมีหนาท่ีดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและ
รายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท     

2. ทำหนาที่ประสานงานและติดตามใหบริษัท/คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของมี
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหารไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการชุดยอย

4. ใหขอมูลท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีแกกรรมการปจจุบันและกรรมการท่ีไดรับ
แตงตั้งใหม

5. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอกำหนดกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ/ผูบริหารควร
รับทราบ   

6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอย

7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รายงานประจำป รายงานการ
มีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยรายละเอียดขอมูลของผูดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังฝายงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงมีผูอำนวย

การฝายตรวจสอบภายใน เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน รายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงมีหนาท่ีพิจารณา แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบ
หัวหนางานตรวจสอบภายใน โดย ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาคัดเลือก นางสาวดารณี บรรจงศิลป ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน ให
ดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท ดวยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา เปนผูมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว (รายละเอียดขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3)
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ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการทำบัญชี
ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทคือ นางวรรณพา ภวเวช ผูชวยประธานเจาหนาท่ี

บริหารการเงิน ซ่ึงดำรงตำแหนงต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2551 ท้ังน้ี รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในรายละเอียดประวัติผูบริหารในเอกสารแนบ 1

7.6.2 หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ  
บริษัทมอบหมายใหนางสาวอรรจยา อินทรประสงค Assistant Vice President ดำรงตำแหนงหัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อ

ทำหนาท่ีประสานงานและนำเสนอขอมูลของบริษัทแกนักลงทุน นักวิเคราะห และผูถือหุน ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพบปะ
นักลงทุนและแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทไดเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศ
ที่บริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ www.set.or.th และ เว็บไซตของบริษัทที่ www.bangkok
hospital.com กรณีที่ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายัง หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร. 
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 ที่สาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา) โดยกรณีผูสอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด รายใดท่ีปฏิบัติหนาท่ีครบ 7 ป บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
จะใหผูสอบบัญชีรายใหมในสังกัดมาทำหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ในป 2565 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

• บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เปนเงินบาท รวมรายละเอียด
ดังนี้

• บริษัทยอย 2 แหง มีท่ีต้ังอยูท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดแก N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International
Co., Ltd. ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกสำนักงาน วิน ทิน ซ่ึงมีสำนักงานต้ังอยูท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปน
จำนวนเงิน 280,060 บาท (เทียบเทา)

2. คาบริการอื่น
ในป 2565 บริษัทและบริษัทยอย มีคาบริการอื่นกับ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ดังนี้

1,047,000

7,985,220

9,032,220

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

กลุมบริษัทในเครือ 64 บริษัท

รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั้งหมด 3 ไตรมาส

1,403,000

20,324,420

21,727,420

คาตรวจสอบบัญชี
ประจำป

2,450,000

28,309,640

30,759,640

รวมทั้งหมด

(หนวย : บาท)

350,000

90,000

347,102

720,0000
1,507,102

1

2

3

4

งานบริการที่ไมใหความเชื่อมั่น  (Non-assurance services) คาธรรรมเนียมการใหบริการ

(หนวย : บาท)

คาตรวจสอบบัญชีตามวัตถุประสงคเฉพาะ ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายไดหองพัก การตรวจสอบ
รายงานขอมูลสวนแบงรายไดคาบริการทางการแพทย การตรวจสอบ/การสอบทานรายงานการ
ดำรงเงินกองทุน 
คาตรวจสอบตามขั้นตอนที่ตกลงกัน เชน การตรวจสอบตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน การเขารวมสังเกตการณการทำลายสินคา 
การใหบริการดานภาษี ไดแก การจัดเตรียมและนำสงภาษีประจำป และการสอบทานเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทำเอกสารราคาโอน 
บริการอื่นๆ ไดแก ใหคำปรึกษาในการเก็บขอมูลดัชนีการชี้วัดความยั่งยืน 
                                      รวม
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รายงานผลการ
ดำเนินงานสำคัญ
ดานการกำกับดูแล
กิจการ

8
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
      ในรอบปที่ผานมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ

ในการแตงต้ังกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ราย จากจำนวน
คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด 3 ราย ทำหนาที่ในการสรรหา
กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ 
หรือเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งใหม ซึ่งจะพิจารณาจากโครงสราง 
ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการ โดยคัดเลือกรายช่ือ
ผูท่ีมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ ไดกำหนดไว และนำเสนอช่ือดังกลาวตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่เปนการแตงตั้ง
กรรมการใหมเพื่อทดแทนตำแหนงกรรมการเดิมที่วางลงกอน
ครบวาระ โดยมติแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนง
กรรมการเดิมท่ีวางลงดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู หรือกรณีที่เปนการ
เสนอแตงต้ังกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
และเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ตอไป 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ
เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตอง

ประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรม-
การอิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการ
สรรหากรรมการ แตบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ
ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท จะตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงตรง
ตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ผูท่ีดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตาม

ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย ดังนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่
เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมา
แลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวม
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ถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึง
บริษัทยอยที่มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน) 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผู
บริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย 
ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
น้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัท 
และบริษัทยอยแลว กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน
รอยละ1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ท้ังน้ี กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective De-
cision) 

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทาง

การพิจารณากลั่นกรองผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดย
พิจารณาจาก

ความรู ประสบการณ และความหลากหลายในฐานะกรรมการ
1. เปนผูมีความรูความสามารถ มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใส

ไมดางพรอย รวมท้ังจะพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะ
ดานที่จำเปนตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) 
เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธและนโยบาย
ไดอยางเหมาะสม

2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบริหารองคกร
ขนาดใหญที่ประสบความสำเร็จ

3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ 
และเพศ

คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Ac-

countability)
2. เปนผูท่ีมีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล  
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลา

แสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ
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4. สามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอและเหมาะ
สมในฐานะกรรมการบริษัท

5. เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
เปนผูท่ีคุณสมบัติตามขอกำหนดของหนวยงานท่ีกำกับดูแล
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

โดยในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ หรือแตงต้ังใหม จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 

ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด 

นอกจากน้ี การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปน
ไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไวดังนี้คือ

1) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 
5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ

2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ

• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต

• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ 
องคการ หรือหนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอหนาที่

3) ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตอง
ออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไม
ไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการผูออกจากตำแหนงไปนั้นอาจจะเลือก
เขารับตำแหนงอีกก็ได

4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ
จะพนจากตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
• ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจำนวนหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของจำนวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีคำสั่งใหออก 
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออก

ตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากการออก

ตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรม-
การแทนนั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลือ
อยูของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังน้ีมติของกรรมการขางตน 
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่เหลืออยู

7) ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวน
ท่ีจะเปนองคประชุม ใหกรรมการท่ีเหลืออยูกระทำการใน
นามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางท้ังหมด
เทาน้ัน การประชุมใหกระทำภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ี
จำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองค
ประชุม และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูใน
ตำแหนงไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
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ท้ังน้ี ในการเสนอแตงต้ังกรรมการตอท่ีประชุมผูถือหุนในป 2565 ท่ีผานมาน้ัน บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอ ช่ือบุคคล
ผูมีความรูความสามารถลวงหนา ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือท่ีบริษัทจะไดพิจารณารายช่ือบุคคลเหลาน้ันเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใน
วาระการเลือกต้ังกรรมการ ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในวาระการเลือกต้ังกรรมการ 
นอกจากน้ีบริษัทไดกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือ
เปนไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอบริษัท จึงไดใหความสำคัญกับการพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร

ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนใหมีการสัมมนาและอบรมในหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเร่ืองการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและ
สามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางตอเน่ือง โดยกรรมการบริษัทท้ังคณะจำนวน 17 ทาน และ
เลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director Accreditation Program แลว 
รวมทั้งไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผาน
หลักสูตรสำคัญที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ 

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
• Finance Statements for Directors Program (FSD)
• Roles of Compensation Committee Program (RCC) 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC)
• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
• Ethical Leadership Program (ELP) 

ในป 2565 กรรมการบริษัททั้ง 17 ทาน เขารวมหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรูกรรมการ ดังนี้ 

รายช่ือกรรมการบริษัท ช่ือหลักสูตร

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2022 

“Economic Update for CFO”

2. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  ครั้งที่ 4/2022 

“ความเขาใจเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลกับบทบาทของ CFO”

3. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2022 

“บทบาทของ CFO ตอความยั่งยืนขององคกร”

4. บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล   

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ   

นางนฤมล นอยอ่ำ 

นายประดิษฐ ทีฆกุล  

นายศรีภพ สารสาส     

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

1

2

3

4

5

6

7

8
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รายช่ือกรรมการบริษัท ช่ือหลักสูตร

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP)  14/2022

2. บทบาทของกรรมการในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

นายอัฐ ทองแตง 

นายกานต ตระกูลฮุน 

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร 

ดร.สุภัค ศิวะรักษ    

ดร.วิรไท สันติประภพ

นายปรีดี ดาวฉาย

9

10

11

12

13

14

15

16

17

การสรรหาผูบริหารระดับสูง
กระบวนการสรรหาผูบริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผูที่เปนคนเกงและคนดี มีความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับ

องคกร โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพื่อใหมีโอกาสเติบโตและ
สามารถกาวข้ึนสูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานข้ันตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากรบุคคล รวมท้ังมีการมอบหมายงาน
ท่ีสำคัญและหมุนเวียนงานเพ่ือพัฒนาทักษะความรอบรูในงานทุกดานภายในองคกร ท้ังน้ี เพ่ือใหมีความพรอมในการทดแทนตำแหนงงาน
ที่สำคัญกรณีที่ตำแหนงงานสำคัญดังกลาววางลง 

ท้ังน้ี กรณีท่ีเปนตำแหนงงานของผูบริหารระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวยการใหญ) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของ
ผูท่ีมีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป โดยนอกจากคุณสมบัติดานความรู
ความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจสามารถวาจางที่ปรึกษาจาก
ภายนอกในการสรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทตองการแลว ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญ จะตองเปน
กรรมการของบริษัทดวย ดังนั้น ผูที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเสนอใหดำรง
ตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญน้ัน จะตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนใหดำรงตำแหนงกรรม-
การบริษัทกอน 

สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผูที่มีความเหมาะสม 

8.1.2 การเขารวมประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
การเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถือหุน ในรอบป 2565

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง คณะกรรมการ
บริษัท

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม

ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป

1

2

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/       

รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

1/1

1/1

12/12

12/12



รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหนง คณะกรรมการ
บริษัท

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม

ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

กรรมการ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/

กรรมการผูอำนวยการใหญ/

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/  

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส/

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ   

นางนฤมล นอยอ่ำ 

นายประดิษฐ ทีฆกุล  

นายศรีภพ สารสาส     

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

นายอัฐ ทองแตง 

นายกานต ตระกูลฮุน 

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร  

ดร.สุภัค ศิวะรักษ    

ดร.วิรไท สันติประภพ

นายปรีดี ดาวฉาย

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

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

12/12

12/12

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

12/12
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คาตอบแทนกรรมการ
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ป  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
คาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยจากบริษัทและบริษัท

ยอย ในรูปของบำเหน็จกรรมการและคาเบี้ยประชุมกรรมการ (จายตามจำนวนครั้งที่เขาประชุม) เปนเงินรวม 117.03 ลานบาท ดังนี้ 
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4,091,9001 นายอาสา สารสิน

กรรมการที่ครบวาระลำดับ บำเหน็จกรรมการ

150,000

คาเบี้ยประชุม

4,241,900

(หนวย : บาท)

รวม

คาตอบแทนกรรมการท่ีครบวาระและออกระหวางปกรรมการ

2. คาตอบแทนอื่น
คารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก 
กรรมการจากภายนอกที่ไมมีสถานะเปนพนักงาน/ผูบริหาร

ตามสัญญาจางของบริษัท จะไดรับวงเงินคารักษาพยาบาลจำนวน 
3 ลานบาท/คน/ป เพื่อใชสำหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะใน
โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ ทั้งนี้ เปนไปตาม
มติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 โดยวงเงินดังกลาวนับ
จากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ถึงวันประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำปในครั้งถัดไป  

ณ วันท่ี 12 เมษายน 2565 (วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 
2565) บริษัทมีกรรมการจากภายนอกท่ีไมมีสถานะเปนพนักงาน/ 
ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท จำนวน 9 ทาน ไดแก 1. 
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 2. นายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล 3. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 4. นายกานต ตระกูลฮุน  
5. นายธงชัย จิรอลงกรณ 6. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
7. ดร.สุภัค ศิวะรักษ 8. ดร.วิรไท สันติประภพ และ 9. นายปรีดี 
ดาวฉาย โดยนับตั้งแตวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
จนถึงส้ินป 2565 บริษัทมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลสำหรับ
กรรมการจากภายนอก 9 ทาน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 0.34 ลานบาท 

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบ้ียประชุมและบำ-

เหน็จกรรมการ รวมถึงคารักษาพยาบาลของกรรมการจากภาย
นอก ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทไมมีคาตอบ
แทนอื่นที่ใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม
การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน

การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน 
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท

รวมนั้น บริษัทในฐานะผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่นๆ
เชน สิทธิในการเขาประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ัน 
บริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำการแตงตั้งผูแทนของบริษัทเพื่อเขา
รวมประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ผูแทนของบริษัทมีหนาที่ในการออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุน โดยในวาระที่มีความสำคัญ เชน การ
ลดทุน การเพ่ิมทุน การอนุมัติงบดุล การใหความเห็นชอบ โครง
สรางการบริหารงาน เปนตน ผูแทนของบริษัทจะตองออกเสียง
ลงคะแนนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
(แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
กอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ 

การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
บริษัทสงผูแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผู
พิจารณากำหนดรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติท่ีเหมาะ
สมกับกิจการนั้น พรอมทั้งกำหนดขอบเขตหนาที่และความรับ
ผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนในการทำหนาที่อยางสุจริตเพื่อ
ปกปองผลประโยชนของบริษัทยอย และสอดคลองกับนโยบาย
ของบริษัท โดยเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ขณะเดียวกันบริษัทไดวางแนวนโยบายใน
การออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษัทยอย ในมติท่ีสำคัญตางๆ 
เชน การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การใหความเห็น
ชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือ การเขาทำรายการตางๆ ตาม
ขอกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตาม
แนวทางท่ีบริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะ
กรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตองเปนไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทไดกำหนดไว ท้ังน้ี การสงกรรมการ
เพื่อเปนตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัท 

1,331,460

1,882,353

3,213,813

1

2

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี (5 แหง)

ดร.สุภัค ศิวะรักษ (1 แหง)*

รวม

บริษัทยอยลำดับ บำเหน็จกรรมการ

595,000

180,000

775,000

คาเบี้ยประชุม

1,926,460

2,062,353

3,988,813

(หนวย : บาท)

รวม

คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทท่ีไดรับจากบริษัทยอย

*ดร.สุภัค ศิวะรักษ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทยอยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 
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การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย
สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำ
รายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือ
จำหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือการทำรายการท่ีสำคัญใหครบถวน
น้ัน บริษัทกำหนดระเบียบใหบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังจากบริษัทน้ัน 
ตองดูแลใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
รัดกุม เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว 
ตองดำเนินการตามขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของใหครบ
ถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันกับบริษัท 
ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนิน
งาน และรายงานสารสนเทศสำคัญตางๆ ตามขอบังคับของหนวย
งานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอื่น
ในระดับท่ีมีนัยสำคัญตอบริษัท บุคคลผูเปนตัวแทนจากบริษัทมี
หนาท่ีกำกับดูแลใหฝายจัดการของบริษัทยอยมีการจัดทำสัญญา
หรือขอตกลง เพ่ือความชัดเจนเก่ียวกับอำนาจในการบริหารจัดการ 

การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
บริษัทไดกำหนดใหบริษัทยอยทั้งหมดของกลุมใชนโยบาย

ดานบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลใหบริษัทยอยแตละ
แหงมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูลทางบัญชี
การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันตามขอกำหนดของหนวยงานท่ีกำกับดูแลและกฎหมาย
เกี่ยวของ 

8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทมีกลไกในการติดตามและวัดผลอยางสม่ำเสมอ เพื่อ
ใหแนใจวา ทุกคนในองคกรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการท่ีบริษัทกำหนดไว ซ่ึงรวมถึงประเด็นดังตอไปน้ี 

1) การปองกันความขัดแยงและการใชขอมูลภายในเพื่อ
     แสวงหาผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการเปดเผยขอมูลและ

สารสนเทศของบริษัท นโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน
และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย โดยกำหนดใหมีการดำเนิน
การตางๆ เพ่ือเปดเผยและปองกันการทำรายการท่ีอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดย
มิชอบ ทั้งนี้ ไดวางแนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 

1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของ
พนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน การ
เปดเผยขอมูลและขาวสาร การหามใชขอมูลภายในหรือการใช
ประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
ผูอ่ืน รวมถึงนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียวาดวยสิทธิของ
ผูถือหุน การเก็บรักษาความลับของผูรับบริการ โดยมีการส่ือสาร
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวแกบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วไป 

2. กำหนดระยะเวลาหามซื้อขายหลักทรัพย (Blackout 
Period) และหามใหขาว (Quiet Period) เกี่ยวกับผลประกอบ
การของบริษัทหรือขาวอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทและยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน ของกรรมการ
และผูบริหาร (รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกลาว) เปนเวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจำป นอกจากน้ียังกำหนดใหกรรมการ 
ผูบริหาร หรือพนักงานคนใดที่ทราบขอมูลภายในที่มีนัยสำคัญ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทที่ยังมิไดเปด
เผยตอสาธารณชน งดเวนการซ้ือขายหลักทรัพยของตน คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) รวมถึงไมใหขอมูลที่มีนัย
สำคัญดังกลาวตอบุคคลภายนอกดวยโดยกำหนดไวในนโยบาย
การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท นโยบายเรื่องการ
ดูแลการใชขอมูลภายใน และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย 

3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหาร (ตามที่ไดนิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีจัดทำและรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ภายใน 3 วันทำการหลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งแจงการถือครองหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเลขานุการบริษัท เพื่อใหเลขานุการ
บริษัททำหนาที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพยของบริษัทดังกลาว เพื่อบรรจุเปนวาระเพื่อทราบในการ
ประชุมกรรมการบริษัทครั้งตอไป

4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัทกำหนดใหกรรมการ
และผูบริหาร จัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของสงใหเลขานุการบริษัท และใหมีการจัดทำ
รายงานดังกลาวเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ซ่ึงเลขานุการบริษัท
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มีหนาท่ีจัดเก็บขอมูลและรายงานความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแจงไปยังประธานกรรมการ และแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ทราบ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีไดมีการแกไข ซ่ึงขอมูลดังกลาว บริษัทจะนำ
ไปใชในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ หรือ ผูบริหาร และ/หรือ ผูเก่ียวของของบุคคลดังกลาวเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑของกฎหมาย

5. บริษัทไดกำหนดมาตรการดำเนินการ และบทลงโทษเม่ือพบวามีการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการทำงานและนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท 

ในป 2565 ที่ผานมา บริษัทไดจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการบริษัทเรื่องการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการ
ปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกรรมการบริษัททุกทานไดเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ คิดเปนรอยละ 100

ทั้งนี้ ในป 2565 ไมตรวจพบกรณีที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการกระทำที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชนแตอยางใด
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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 
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จำนวนหุนที่ถือ
 ณ 30 ธ.ค. 2565

จำนวนหุนที่ถือ
 ณ 30 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2565
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2) การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับ

ผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการ
ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไดส่ือสารใหบุคลากร
ภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติ พรอมท้ังเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

โดยท่ีผานมา บริษัทไดดำเนินการตามแนวนโยบายดังกลาว
ในดานตางๆ เพ่ือปองกันและรวมตอตานปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน 
โดยสรุปดังตอไปนี้ 

1. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบดานการจัด
ซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพ่ือการ
กุศลสาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือใหของขวัญ รวมทั้งใหมี
ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี 
การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวของ
กับดานบัญชีการเงิน เพ่ือใหม่ันใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาว
เปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจ
ที่โปรงใส เปนตน

2. บริษัทไดส่ือสารนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต 
คอรรัปช่ัน ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท บริษัทยอย และ
บริษัทรวม ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การอบรมพนักงาน 
ระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท เปนตน เพ่ือใหผูเก่ียว
ของทราบและนำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบัติ 

3. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบ
เห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทำท่ีผิดกฎหมาย ผิดจรรยา-
บรรณ หรือมีพฤติกรรมที่สอไปทางการทุจริต คอรรัปชั่น และ
จัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผู
รายงาน หรือผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงาน
ดังกลาว (Whistleblower Policy) 

3) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทไดเปดชองทาง เพ่ือใหผูรายงานหรือผูท่ีใหความรวมมือ

ในการรายงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาที่สุจริต 
ไดรับการคุมครองและปกปองอยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด 
“นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” 
ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งได
ประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้ 

• ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็น
วา การเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผย

ตนเองก็จะไดรับการรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอ
เท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง
ไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียว
ของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึง
ถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน หรือผู
ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการ
ประกันจากบริษัทวา จะไมเปนเหตุ หรือถือเปนเหตุที่จะ
เลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดท่ีเกิดผลรายตอพนักงาน
ดังกลาว  

• ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความ
เสียหายดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาค

สวน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองคกร สามารถติดตอ 
เสนอความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำที่ไมถูกตอง
ผานชองทางตามที่ไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน 
การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู
ที่ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด แกผู
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน 

• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหา
ตนเหตุวามีการกระทําใดท่ีฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม และรายงานการประมวลผล
และการวิเคราะหขอมูล แกผูท่ีมีอํานาจส่ังการในเร่ืองน้ันๆ 
ตอไป 
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• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ตอไป 

นอกจากบริษัทจะใหความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในดานที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการ รวมถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับตางๆ ตามราย
ละเอียดในหัวขอ 6.1 และ 6.2 แลว บริษัทยังมุงเนนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในดานอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสวนไดเสียของผูถือหุน 

หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท โดยเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน 
ดวยวิธีที่โปรงใส ผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเกิด
จากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและนโยบายเรื่อง
การดูแลการใชขอมูลภายใน ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี แสดงไวในแบบ 56-1 One Report เพื่อใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบตอ
ขอมูลและรายงานทางการเงินที่ตองมีความถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน 

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท 
นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจัดใหมี

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือเปนชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนถึงผูท่ีเก่ียวของ 
หรือบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัท 
คือ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และ Assistant Vice President ดาน
นักลงทุนสัมพันธ รวมถึงผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท 

โดยในรอบป 2565 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice President ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดให
ขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสตางๆ ทั้งในรูปแบบ Virtual และ Physical ดังนี้

1. การนำเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Roadshow) 25 ครั้ง โดยสวนใหญเปน Virtual Roadshow ซึ่งทำใหมีโอกาสไดพบนักลงทุน
จำนวนมากขึ้นตอการประชุมในแตละครั้ง และพบนักลงทุนหลากหลายกลุมมากขึ้น

2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meeting) 10 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห เพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท (Virtual Meeting และ Conference Call) 

รวมถึงการตอบขอซักถามผานทาง Email 220 ครั้ง
4. ในชวงครึ่งปหลัง สถานการณ COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้น บริษัทจึงไดจัดโครงการพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการใหแก

นักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ (Site Visits) 8 ครั้ง 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา

8.2.1 จำนวนครั้งของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรอบป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 6 คร้ัง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขาประชุมครบองคประชุมทุกคร้ัง ดังน้ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

6/6

6/6

 6/6

1

2

3

ลำดับ

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

ดร.วิรไท สันติประภพ

รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม
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8.2.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ

8.3.1 คณะกรรมการบริหาร
ในรอบป 2565 คณะกรรมการบริหารไดมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตางๆ ตามอำนาจอนุมัติที่ได

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท กล่ันกรอง
แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงานอ่ืนๆ ของกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการ และ
การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล กอนนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ในรอบป 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมรวม 3 คร้ัง เพ่ือพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง 
รวมถึงพิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพื่อนำเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา มีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้ 

8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในรอบป 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมีการประชุมรวม 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาปจจัยความเส่ียงขององคกร รวมถึงกำหนด

แนวทางการบริหารความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียงขององคกรใน 9 ดาน ไดแก ดานการรักษาพยาบาล ดานคุณภาพ ดาน
ปฏิบัติการ ดานความปลอดภัย ดานภาพลักษณและช่ือเสียงองคกร ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรบุคคล และดานการเงิน 
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อดำเนินการ

ประธานกรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

3/3

3/3

3/3

1

2

3

ลำดับ

นายปรีดี ดาวฉาย

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

1

2

3

4

5

ลำดับ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายธงชัย จิรอลงกรณ

นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร

รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

 4/4

 4/4

 4/4

1

2

3

4

ลำดับ

นายประดิษฐ ฑีฆกุล

นางนฤมล นอยอ่ำ

นายศรีภพ สารสาส

ดร.สุภัค ศิวะรักษ

รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม



ประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

5/6

5/6

6/6

6/6

4/6

5/6

4/6

5/6

5/6

4/6

6/6

6/6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ลำดับ

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นายณรงคฤทธิ์ กาละพุฒ

รศ.นายแพทยสรนิต ศิลธรรม

ดร.ดวงใจ สินธุสังข

นายแพทยกองเกียรติ เกษเพ็ชร

นายบุรณัชย ลิมจิตติ

นายพนาสันต สุจริตพานิช

ดร.พัชรินทร บุญยะรังสรรค

นางศุภทัย จึงเจริญ

นายแพทยพงศกร จินดาวัฒนะ

นายนิรุธ ศรีพวาทกุล

ดร.สิริพัชร ไผสุวัฒน

รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

2/2

2/2

2/2

1

2

3

ลำดับ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

นายประดิษฐ ทีฆกุล

นายศรีภพ สารสาส

รายชื่อ ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขาประชุม
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8.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ในรอบป 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไดมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
2. พิจารณาหลักเกณฑใหมของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และเสนอแนวทางดำเนินการเพื่อให

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคลองกับหลักเกณฑใหม
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
4. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ 

8.3.5 คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน BDMS
ในรอบป 2565 คณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนซ่ึงมีกรรมการผูอำนวยการใหญเปนประธาน ไดมีการประชุม

รวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการดานความยั่งยืนขององคกร ติดตาม
ความกาวหนาในการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย ประมวลผลและวิเคราะหเพื่อวางแผนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการ
ทวนสอบความถูกตองของขอมูลเพื่อจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ BDMS



การควบคุมภายใน
และรายการระหวางกัน

9
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9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และถือเปนหนาที่สำคัญที่จะตองกำกับดูแลเพื่อให
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับระดับ
ความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและปองกันความ
เสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถปองกันทรัพยสินจากการ
ทุจริต เสียหาย และการรั่วไหลของขอมูลสำคัญ รวมทั้งมีการ
จัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง นาเช่ือถือ และ
มีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจึงไดมีการจัดต้ังฝายงานตรวจสอบภายในรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวดารณี บรรจงศิลป 
ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนหัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ผูอำนวยการ
ฝายตรวจสอบภายใน เปนผูมีคุณวุฒิ ประสบการณ และการอบรม 
ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (รายละเอียด
ขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการ แตงตั้ง ถอดถอน 
โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนางานตรวจ
สอบภายในและพนักงานในฝายงานตรวจสอบภายในดังกลาว 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยขอเสนอแนะของ
ฝายงานตรวจสอบภายในไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
แตงต้ัง บริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทจาก
ภายนอกใหปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ประจำป 2565 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด แลวเห็นวามีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากเปนผูที่มีประ-
สบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน 
มีความเปนอิสระ มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงาน
ท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท
ใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนไปตามแผนตรวจสอบ
ประจำปที่จัดทำโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทและไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝายงานตรวจสอบภาย
ในจะทำหนาท่ีประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท 
แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัดใหเปนไปตามแผนงานการตรวจ
สอบภายในที่วางไว 

สำหรับการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบป 2565 นั้น ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2566 ซึ่งมีกรรมการเขารวมประชุมทั้งคณะ จำนวน 17 ทาน 
ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหารจำนวน 8 ทาน กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน 7 
ทาน ซ่ึงในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน ซึ่งยึดกรอบการควบคุมภายในของ COSO 
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(The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) 5 องคประกอบ ท่ีผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระ
สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร 
(Control Environment) 

บริษัทไดกำหนดจรรยาบรรณ ขอพึงปฏิบัติ รวมถึงนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการไวอยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏบัิติงาน คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูเก่ียวกับธุรกิจของ
บริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเปนประโยชนตอบริษัท ประกอบ
ดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ มีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ 
บริษัทมีการกำหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยไวอยางเปนลายลักษณอักษร แยกจากฝาย
บริหาร เพ่ือเปนการถวงดุลและสามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกัน
ไดอยางเหมาะสม 

บริษัทมีโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการมอบ
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษร 
มีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบบทบาท 
อำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของตน ซึ่งรวมถึงขอปฏิบัติ
เก่ียวกับจรรณยาบรรณในการดำเนินกิจการ (Code of Conduct) 
บริษัทมีการจัดอบรมใหกับพนักงานทุกคน พรอมท้ังใหพนักงาน
ทำแบบทดสอบประเมินความเขาใจในเรื่องตางๆ เชน จริยธรรม
ในการดำเนินงาน การคุมครองขอมูลสวนบุคคล และสิทธิมนุษยชน 
เปนตน นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยไมมีการ
สรางแรงกดดันท่ีมากเกินไปในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยขึ้น เพื่อทำหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเส่ียง โดยบริษัทไดกำหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 

ท้ังน้ี บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ
องคกร (Enterprise Risk Management Steering Committee) 
ขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ ของ
บริษัท ทำหนาที่วางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผล
ตอการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได และบูรณาการ
การบริหารความเสี่ยงใหเขากับการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให
การดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบและสอดคลองไปในทางเดียว
กับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถระบุและวิเคราะห
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของบริษัท ครอบคลุมทุกดานตาม BDMS Risk Domain โดย
พิจารณาจากท้ังปจจัยภายในและภายนอกไดอยางเหมาะสมและ
ทันกาล นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการหารือกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ โอกาสในการเกิดการทุจริต 
และมาตรการท่ีบริษัทดำเนินการเพ่ือปองกันหรือแกไขการทุจริต 
(ถามี) 

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
บริษัทไดกำหนดนโยบายและข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม

กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร 
ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี และลำดับช้ันการอนุมัติ
ของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม เพ่ือใหสามารถ
ปองกันการทุจริตได กำหนดใหมีการแบงแยกหนาท่ีในการอนุมัติ 
การดูแลจัดการทรัพยสิน และการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล
สารสนเทศที่อาจเอื้อใหเกิดการทุจริตออกจากกัน กำหนดใหมี
การควบคุมท้ังในรูปแบบ Manual และ Automated ตามความ
เหมาะสม รวมถึงจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพ่ือประเมินความ
เพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในและติดตามผลการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
เหมาะสมกับความเสี่ยงในปจจุบัน 
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บริษัทใหความสำคัญในเร่ืองการทำรายการระหวางกันหรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก 
(at arms’ length basis) รวมถึงบริษัทมีนโยบายการดูแลเร่ือง
การใชขอมูลภายใน เพ่ือปองกันการเปดเผยความลับหรือขอมูล
ภายในของบริษัท ซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือแสวงหา
ประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น 

นอกจากน้ี บริษัทไดกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ที่มีความสอดคลองตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกำหนด และกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อใช
เปนแนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการใชงานในลักษณะท่ีมีความเส่ียงท่ีทำใหเกิดความเสียหาย

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
(Information & Communication)

บริษัทมีการส่ือสารขอมูลภายในท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เชน 
ระบบ Intranet การปดประกาศ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(Email) เปนตน เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ
ดำเนินไปไดตามที่กำหนดไว รวมถึงมีการกำหนดสิทธิในการ
เขาถึงและแกไขขอมูลบนระบบสารสนเทศ เพ่ือรักษาและปองกัน
ความปลอดภัยของขอมูล 

บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดย
มอบหมายใหเลขานุการบริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและนำสงเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถวน
สมบูรณใหแกกรรมการกอนการประชุมอยางนอย 7 วัน ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และกำหนดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบ
ภายใน โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง

นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน
ท้ังจากภายในบริษัทและผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร เพ่ือแจง
ขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งทางกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการดำเนินงาน รวมถึงการกระทำทุจริต 
ผานชองทางไปรษณีย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ได
อยางปลอดภัย และยังมีฝายนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีทำหนาที่ใน

การส่ือสารขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับนักลงทุน และ/หรือ 
ผูมีสวนไดเสียตางๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอ

กำหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดใหผูบังคับ
บัญชาเปนผูติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบังคับ
บัญชา และวาจางผูตรวจสอบภายในจากภายนอกใหเขาตรวจ
สอบและประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานตาม
แผนการตรวจสอบประจำปไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัททำหนาท่ีในการสนับ
สนุนการดำเนินงานของทีมผูตรวจสอบภายในจากภายนอก เพ่ือ
ใหการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทบรรลุเปาหมายและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดำเนินการติดตามการปรับปรุงแกไขของ
ฝายจัดการ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2 รายการระหวางกัน

กรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอย มีการเขาทำรายการระหวางกัน
กับกิจการที่เกี่ยวของ การดำเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และหรือกฎ
ระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากน้ี เพ่ือเปนการคุมครอง
ผูลงทุนและเกิดความโปรงใส หากมีความจำเปนที่บริษัท และ/
หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัท
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวาง
กันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดใหบุคคลท่ีมีความเปนอิสระและมีความ
รูความชำนาญตามวิชาชีพเปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว 
และนำความเห็นน้ันไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุม
ผูถือหุน แลวแตกรณี 

9.2.1 ขอมูลรายการระหวางกัน 
บริษัทมีขอมูลรายการระหวางกัน ในรอบป 2565 สรุปไดดังน้ี
1. รายการทั่วไป 
รายการระหวางกันของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2565
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ชื่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/65 31/12/64 31/12/63

มูลคา (บาท) สิ้นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน
และบริการขนสงและ
เคลื่อนยายผูปวยทาง
อากาศ 

2. คาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธองคกร

3. คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

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

2. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ความสัมพันธ:   
1. บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ 
2. นายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการ

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และคาบริการขนสงทางอากาศ
ใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัทและบริษัทยอยจายคาเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนธุรกรรมสนับสนุน
การคาปกติของบริษัทและบริษัทยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาโฆษณาประชา-
สัมพันธใหกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งมีการกำหนดอัตราคาบริการ
และมีเงื่อนไขการคาเปนไปตามปกติทั่วไป
เชนเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับ
คูคารายอื่น นอกจากนี้ในป 2565 บริษัทได
สนับสนุนการแขงขันวิ่ง “Bangkok Airways 
Boutique Series 2022” และการแขงขัน
เซิรฟ “Bangkok Airways Surf Festival 
2022” ซึ่งจัดโดย บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) โดยมีการโฆษณาประชา-
สัมพันธโลโกของบริษัทผานสื่อตางๆ อาทิ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา และสื่อ
ออนไลน ทำใหบริษัทเปนที่รูจักแพรหลาย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ อัตราคา
โฆษณาเปนราคาตลาด โดยเปนหลักเกณฑ
การสนับสนุนเชนเดียวกับที่บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใหกับผู
สนับสนุนรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

บริษัทยอยมีสัญญาบริการบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอรกับ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอัตราคา
บริการที่ระบุตามสัญญา 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการ
ตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคา
ตามปกติ 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับ
คนไข และคาอาหารจัดเลี้ยง ใหกับบริษัท 
บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการ
อาหารใหแกบริษัทและบริษัทยอยตามขั้น
ตอนการจัดซื้อจัดจางปกติ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

4,687,278

2,000,000

3,072,000

171,700,594

1,404,243

-

3,072,000

136,203,875

3,703,928

1,389,500

3,072,000

158,519,087
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ชื่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/65 31/12/64 31/12/63

มูลคา (บาท) สิ้นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

2. เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

3. รายไดคาเชาพื้นที่ 

4. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

5. เงินมัดจำรับ-คาเชาพื้นที่ 

6. รายไดจากการขายสินคา
และบริการ

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน

2. เจาหนี้คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน

3. บริษัท บางกอกแอรทัวร 
(1988) จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับ
นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญ

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคา
อาหารกับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 
ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปรกติ 

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชาพื้นที่
รานคาจากบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด 
ซึ่งเปนอัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเดียว
กับที่ทำสัญญากับผูเชาพื้นที่รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่
รานคา ตามสัญญาเชาพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและ
อัตราคาเชาเชนเดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปรกติ

บริษัทและบริษัทยอยไดรับเงินมัดจำคาเชา
พื้นที่รานคาจาก บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส 
จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ เชน
เดียวกับที่ทำกับผูเชารายอื่น   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทยอยมีรายไดขายสินคาและบริการกับ
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปน
การคิดคาบริการตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินใหกับ บริษัท บางกอกแอรทัวร 
(1988) จำกัด ซึ่งเปนตัวแทนขายตั๋วโดยสาร
เครื่องบินทั่วไป เปนราคาบัตรโดยสารตาม
อัตราตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคา
บัตรโดยสารเครื่องบินซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปรกติ

13,283,708

12,938,048

925,075

889,116

1,417,630

8,650,629

1,451,865

13,829,504

9,640,729

552,577

918,236

1,197,380

1,568,769

108,450

11,486,097

9,066,920

668,966

836,536

1,297,010

4,659,074

158,700
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มูลคา (บาท) สิ้นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

1. คาเชาอาคารสำนักงาน 

2. เงินประกันการเชา 

3. หนี้สินตามสัญญาเชา 

1. คาเชายานพาหนะ 

2. หนี้สินตามสัญญาเชา 

1. ตนทุนบริการ ground 
and passenger 
handling 

4. บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. นายอัฐ ทองแตง 
เปนผูถือหุนรายใหญ 
2. ครอบครัวทองแตง
เปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญ 

5. บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด
ความสัมพันธ:  
มีนายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ 

6. บริษัท การบินกรุงเทพบริการ
ภาคพื้น จำกัด
ความสัมพันธ:   
1. เปนบริษัทยอยของ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2. นายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการ

บริษัทยอยไดจายคาเชาอาคารสำนักงาน
และคาบริการใหกับ บริษัท ดับบลิวทีเอช 
โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาด
และเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับผูประกอบการ
รายอื่นตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปกติของ
บริษัทยอย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทยอยจายเงินประกันการเชาอาคาร
สำนักงานตามเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเปน
ปกติทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทยอยมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชา
ระยะยาวกับ บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส 
จำกัด ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาเชนเดียวกับผูประกอบการ
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปรกติ 

บริษัทไดจายคาเชายานพาหนะพรอมบริการ
คนขับรถใหกับ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด 
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปกติของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทมีภาระผูกพันหนี้สินจากสัญญาเชา
ระยะยาวกับ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด 
ซึ่งเปนอัตราที่เปนราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปรกติ 

บริษัทยอยจายคาบริการ Ground and 
Passenger Handling ที่สนามบินดอนเมือง 
ซึ่ง บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น 
จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน Ground and 
Handling เพียงรายเดียวที่สนามบิน
ดอนเมือง ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีความจำเปน
ตองใชบริการกับผูใหบริการรายนี้ตามอัตรา
คาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว

17,998,765

4,018,037

20,952,797

5,376,000

11,945,099

1,152,734

17,716,437

4,018,037

27,667,385

5,376,000

16,468,027

1,383,355

14,947,591

4,018,037

35,743,094

4,928,000

21,438,080

1,345,504
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ชื่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/65 31/12/64 31/12/63

มูลคา (บาท) สิ้นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

2. คาโฆษณา

คาบริการหองพัก
และคาอาหาร 

รายไดคาเชาและคาบริการ

คาโฆษณา 

1. คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง

7. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. ครอบครัวปราสาททองโอสถ 
และนิติบุคคลที่เกี่ยวของ
เปนผูถือหุนรายใหญ
2. นายปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการ 

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

9. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด 
(มหาชน)
ความสัมพันธ: 
นายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการ 

10. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย 
จำกัด
ความสัมพันธ:  
1. บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ  
2. นายพุฒิพงศ 
ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทยอยจายคาปายโฆษณาใหกับ บริษัท 
การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ซึ่งเปน
อัตราคาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และเงื่อนไข
การคาเชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการ
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

บริษัทยอยไดจายคาหองพักและคาอาหารให
กับ บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จำกัด 
ซึ่งเปนคาบริการและคาอาหารที่เปนราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทยอยมีรายไดคาเชาพื้นที่และคาบริการ 
ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทยอยบนเงื่อนไข
เดียวกับที่บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูเชา
รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทจายคาลงสื่อโฆษณาทางวิทยุและ
โทรทัศนใหกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคา
ตลาด และเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับที่ทำกับ
ผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

บริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และ
คาอาหารจัดเลี้ยง ใหกับ บริษัท ครัวการบิน
กรุงเทพ สมุย จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการอาหาร 
ใหแกบริษัทยอยตามขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจางปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

1,035,225

2,106,658

2,272,840

698,175

3,756,039

-

1,862,728

1,005,334

-

992,649

-

139,490

168,063

-

7,454,259
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ชื่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 31/12/65 31/12/64 31/12/63

มูลคา (บาท) สิ้นสุด ณ

เหตุผลและความจำเปน

2. เจาหนี้คาอาหารและ
บริการจัดเลี้ยง 

คาโฆษณา

คาซื้อสินคา

11. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 
บรอดคาสติ้ง จำกัด
ความสัมพันธ: 
1.  นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ และ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการ และ
ผูถือหุนรายใหญ 
2. นางนฤมล นอยอ่ำ 
เปนกรรมการ 

12. บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ 
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ 
และนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการ 
2. แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการ
และผูถือหุนรายใหญ

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหารกับ 
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด 
ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไข
การคาตามปกติ

บริษัทและบริษัทยอยจายคาลงสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศนใหกับ บริษัทบางกอก มีเดีย 
แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเปนอัตราคา
โฆษณาที่เปนราคาตลาด และเงื่อนไขการคา
เชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 

บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาจาก 
บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ตามขั้นตอน
จัดซื้อจัดจางปกติ และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวคิดคาสินคาหรือบริการตาม
อัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ

1,200,883

827,562

646,373

-

1,825,000

449,364

547,144

1,098,975

228,183

2. รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
บริษัทไมมีรายการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน 

9.2.2 แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต

รายการธุรกรรมคาปรกติ

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข 

บริษัทมีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการคาการ

ดำเนินงานดังกลาวระหวางระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันใน

ราคาตลาด โดยมีอัตราคาบริการ และมีเง่ือนไขการชำระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขการคาอ่ืนๆ เทาเทียม

หรือเปนเง่ือนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทยอย พึงกระทำกับ

ผูอื่นซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน

รายการธุรกรรมที่เปนการคา

ปรกติ หรือรายการธุรกรรม

ที่สนับสนุนการคาทั่วไป

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย
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ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป

ในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีรายการซ้ือสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซ้ือ

จัดจางที่เกี่ยวของและเปนไปเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวาง

บริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อ

สนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรือ

อัตราคาบริการตามราคาตลาดที่สามารถอางอิงที่มาของราคาคาสินคาหรือคาบริการดังกลาวได 

และมีเง่ือนไขการชำระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ไมแตกตางจากการท่ีบริษัท

และ/หรือบริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับ

แกไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให

การบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการเก่ียวโยงกันท่ีเปนรายการธุรกรรม

ทางการคาปรกติหรือรายการสนับสนุนการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวางบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติในหลักการจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติ

อนุมัติในหลักการใหฝายจัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคา

ปรกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปรกติที่มีเงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตรา

คาบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคล

ภายนอกได 

บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการท่ีบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 

เทาน้ัน ภายใตเง่ือนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 

10 การใหความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวที่

สวนกลางเพื่อใหสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

กอประโยชนสูงสุดแกบริษัทในกลุมโดยรวม 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมบริษัท ใน 

3 ลักษณะคือ 

1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน 

และนำเงินกูดังกลาวไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.25 ตอป ซึ่ง

โดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง 

ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจาก

สถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

การใหความชวยเหลือ

ทางการเงิน



ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ

ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจาก

สถาบันการเงินในประเทศนั้นๆ โดยไดรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) 

จากผูใหกู 

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

ระบบ Liquidity Management จะทำหนาท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวท่ีบัญชี

เงินฝากของบริษัทแม ซึ่งเงินฝากที่โอนไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกู

ระยะส้ันจากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบ้ียระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกัน

หากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวนเกินโอนไปยังบริษัทยอย

ท่ีตองการใชเงิน ซ่ึงเงินท่ีโอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทในเครือ 

และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน 

ประโยชนที่ไดรับ เพื่อเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทที่มีสภาพคลอง

สวนเกินจะไดรับดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะท่ีบริษัท

ท่ีมีความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมีตนทุนทางการเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การ

ทำรายการดังกลาวจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันภายใตกฎระเบียบและขอบังคับท่ีกำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัท  

รายการธุรกรรมประเภทอื่น

นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน

ที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามความหมายของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยฯ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546 
www.bangkokhospital.com
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