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ในระดับตติยภูมิที่เปนเลิศ

ที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับสากล เพื่อความไววางใจ
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โดยใชเทคโนโลยีทีี่เหมาะสมและทันสมัย 

การบริหารธุรกิจที่มีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ

โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน 

และจริยธรรมแหงวิชาชีพ มุงพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง 

เพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ 

รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององคกร
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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท

ป 2561 ที่ผานมา เศรษฐกิจและสถานการณการคาโลกยังคง
ผันผวนจากมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกาตอประเทศ
จีน ซึ่งนอกจากจะสงผลใหนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอก
ประเทศมีจำนวนนอยลงแลว ยังมีผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจ
รวมถึงกำลังซ้ือภายในประเทศไทยอีกดวย อยางไรก็ตาม แมวาบริษัท
จะไดรับผลกระทบจากภาวะการณดังกลาว บริษัทยังคงสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการตนทุนและ
ดำเนินนโยบายทางการเงินท่ีเหมาะสม ทำใหบริษัทมีผลการดำเนิน
งานเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไว  

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุงเนนพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
อยางตอเน่ือง เพ่ือประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ 
โดยไดรับการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการท้ังในระดับประเทศ
และในระดับสากลจากสถาบันตางๆ ไดแก Joint Commission 
International (JCI), Hospital Accreditation Thailand (HA), 
Advanced HA, Commission on Accreditation of Medical 
Transport Systems สหรัฐอเมริกา (CAMTS) ฯลฯ และลาสุด
ในปท่ีผานมา บริษัท ไดรับการรับรองมาตรฐานการเคล่ือนยายผูปวย
จาก Commission on Accreditation of Medical Transport 
Systems Europe (CAMTS EU)  

นอกเหนือจากความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจใหเจริญเติบโต
กาวหนา มีผลประกอบการท่ีนาพอใจเพ่ือตอบแทนผูถือหุนแลว ใน
ฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย คณะกรรมการบริษัทยังตระหนัก
ถึงหนาที่ ตอสังคมและคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย โดยมีนโยบายให BDMS เปนองคกรท่ีมีการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบอยาง
มีจรรยาบรรณและโปรงใส ควบคูไปกับการดำเนินกิจกรรมอันเปน
ประโยชนตอสังคมและชุมชน เพ่ือตอยอดไปสูการดำเนินงานท่ีย่ังยืน
และสรางประโยชนแกทุกภาคสวน

สุดทายน้ี ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ 
สถาบันทางการเงิน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ท่ีใหความเช่ือม่ัน
และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา พรอมกันนี้ 
ขอแสดงความขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกทาน
ท่ีไดทุมเทความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลัง เพ่ือให
บริษัทบรรลุเปาหมายและเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

สารประธาน
กรรมการบร�ษัท
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บริษัทในฐานะผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญที่
มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และติดอันดับ 1 ใน 5 กลุม
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของโลก ดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดกวา 3 แสนลานบาท และจำนวนโรงพยาบาลเครือขาย 46 
แหง ครอบคลุมทั้งในไทยและกัมพูชา ไดขานรับวิสัยทัศนเชิง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ที่จะผลักดันประเทศ
ใหเปนศูนยกลางทางดานการแพทย และธุรกิจบริการสุขภาพของ
โลก หรือ Thailand Medical Hub เพื่อใหคนไขไดรับการดูแล
อยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับความตองการของกลุมคนไขที่
หลากหลายในทุกมิติมากย่ิงข้ึน บริษัทจึงยังคงขับเคล่ือนกลยุทธใน
การสรางความแตกตางและเนนการเติบโตในแนวตั้ง (Vertical 
Growth) โดยพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excel-
lence) ทั้ง 6 ศูนย ไดแก ศูนยแหงความเปนเลิศดานโรคหัวใจ 
ศูนยแหงความเปนเลิศดานโรคกระดูกและขอ ศูนยแหงความเปน
เลิศดานโรคกระดูกสันหลัง ศูนยแหงความเปนเลิศดานสมองและ
ระบบประสาท ศูนยแหงความเปนเลิศดานโรคมะเร็ง และศูนยแหง
ความเปนเลิศดานอุบัติเหตุ ผานโรงพยาบาลที่เปน Centers of 
Excellence ทั้ง 10 แหง รวมทั้งไดสรางเครือขายของการรักษา
และสงตอผูปวยโดยเปด BDMS Alarm Center เพื่อใหบริการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินอยางครบวงจรตามมาตรฐานสากล ครอบคลุม
ทุกมิติการเคลื่อนยายและสงตอผูปวยวิกฤติ ซึ่งศูนยบริการการ
แพทยฉุกเฉินเครือ BDMS ไดผานการรับรองมาตรฐานแหงความ
ปลอดภัยดานการเคลื่อนยายผูปวยวิกฤติทางบก ทางน้ำและทาง
อากาศ (The Commission on Accreditation of Medical 
Transport Systems : CAMTS) จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
(CAMTS “Dual Accreditation” : CAMTS & CAMTS EU) 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิตอล หรือ ไทยแลนด 4.0 
ยังถือเปนโอกาสทางธุรกิจของเครือ BDMS ในการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม มาชวยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบ
สนองความตองการของผูใชบริการในยุค Digital Transformation 
ท่ีจะมีมากข้ึนในอนาคต บริษัทไดใชส่ือดิจิทัลหรือแพลตฟอรมตางๆ 
เปนสื่อกลางในการสื่อสารและใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพแก
ประชาชน เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย
และสะดวกขึ้น รวมทั้งสรางเครือขายพันธมิตรกับกลุมบริษัท
ประกันภัยท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือผลักดันใหประชาชน
ชาวไทยสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 
รวมทั้งดึงดูดชาวตางชาติใหเขามาใชบริการสุขภาพในประเทศ
มากย่ิงข้ึนโดยผานระบบประกันสุขภาพ โดยในป 2561 บริษัทไดมี
ความรวมมือกับ Ping An Good Doctor ในเครือ Ping An Group 
ซึ่งเปนผูพัฒนาแพลตฟอรมดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ
ออนไลนแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของจีนที่มีผูใชงานมากที่สุดใน
โลกกวา 228 ลานคน เพ่ือรวมกันเสนอทางเลือกใหมดานการดูแล
รักษาและดวยความไววางใจที่ไดรับจากผูใชบริการ ทำใหบริษัทมี

สารประธาน
คณะผูบร�หาร
และกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
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ผลการดำเนินงานในป 2561 เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยมีการเติบโตในภาพรวม รอยละ 9 และไดรับการยืนยันอันดับเครดิตองคกร
ที่ระดับ “AA-“ Stable จาก TRIS Rating ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงและความนาเชื่อถือขององคกร 

ความภาคภูมิใจของเครือ BDMS ยังมาจากการไดรับรางวัลท่ีสะทอนถึงคุณภาพการบริการและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในระดับ
ประเทศและระดับเอเชีย อาทิ รางวัลกิจการดีเดนของไทยในระดับเอเชีย ดานธุรกิจการแพทย “Most Outstanding Company in 
Thailand - Healthcare Sector” จากงาน Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดยนิตยสาร Asiamoney ที่สาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน รางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia จากงาน Asia’s Best Companies 2018 โดยนิตยสาร 
FinanceAsia รางวัล Global Health and Travel Awards 2018 จากงานประชุมดานการดูแลสุขภาพและการทองเท่ียวเอเชียแปซิฟก 
2018 (The Asia Pacific Healthcare and Medical Tourism Summit 2018) ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม รางวัล “Thailand's 
Top Corporate Brand 2018” ในหมวดธุรกิจการแพทย เปนปท่ี 4 ติดตอกัน รางวัลยอดเย่ียมดานนักลงทุนสัมพันธ “Best Overall 
IR (large capitalization)” จากงาน IR Magazine Forum & Awards - South East Asia 2018 โดยนิตยสาร IR Magazine ที่
ประเทศสิงคโปร รางวัล “บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน ประจำป 2561” (Outstanding Investor Relations Awards 
2018) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization มากกวา 100,000 ลานบาท จากโครงการ SET Awards 2018 โดยตลาด-
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และจากความมุงม่ันในการพัฒนานวัตกรรมของ BDMS ตลอดหลายปท่ีผานมา ทำใหบริษัทไดรับการจัดอันดับใหเปน “องคกรนวัตกรรม-
ยอดเย่ียม” (Top Innovative Organization) ในป พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคกรมหาชน) รวมกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อันเปนเครื่องยืนยันวา บริษัทมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสงตอบริการ
ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการ 

พรอมกันน้ีบริษัทตระหนักเปนอยางย่ิงวา การเติบโตพรอมกับการมีธรรมาภิบาลท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการดูแล
ผลประโยนของนักลงทุนอยางเหมาะสมเปนส่ิงสำคัญ โดยในป 2561 น้ี บริษัทไดรับการประเมินผลดานการกำกับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Rating) ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในดานมิติทางสังคม บริษัทมีความภูมิใจที่ไดรวมจัด
งานอุนไอรักษ คลายความหนาว “สายน้ำแหงรัตนโกสินทร” ซึ่งเปนงานที่สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันธระหวางสถาบันพระมหากษัตริย
และประชาชน และแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยจากอดีตถึงปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรมชวยเหลือสังคมรวมถึงผูดอยโอกาสอื่นๆ 
ผานทางมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มาอยางตอเนื่อง มูลนิธิไดจัดทำ
โครงการความฝนไมมีวันพิการ (Unlimited Dream) เพ่ือชวยใหสังคมตระหนักวา ผูดอยโอกาสหรือผูพิการก็เปนคนท่ีมีคุณคาในตัวเองได
หากสังคมไดมีสวนชวยสนับสนุนและหยิบย่ืนโอกาสใหแกเขาเหลาน้ัน ซ่ึงบริษัทไดรายงานกิจกรรมความย่ังยืนในรอบปท่ีผานมาไวในรายงาน
ความยั่งยืนขององคกร  

อาจกลาวไดวา ตลอด 46 ปท่ี BDMS ประกอบธุรกิจเคียงคูคนไทย บริษัทยึดม่ันในพันธกิจท่ีจะเปนผูนำในการใหบริการทางการแพทย
ที่ไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เรามุงมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่องเพื่อ
ประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ ซึ่งเครือ BDMS มิไดมุงจะเติบโตแตเพียงผูเดียว แตมุงหวังใหประเทศและสังคมไทยได
เติบโตไปพรอมกัน โดยมีเปาหมายสำคัญท่ีจะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางดานการแพทย และธุรกิจบริการสุขภาพของโลก (Thailand 
Medical Hub) ซึ่งทุกพันธกิจจะไมสามารถเปนจริงได หากปราศจากการสนับสนุนจากทุกทาน   

ผมในฐานะผูนำองคกรแหงนี้ จึงตองขอขอบคุณทานผูถือหุนและผูมีอุปการะคุณทุกทาน รวมทั้งคณะแพทย พยาบาล ผูบริหาร และ
พนักงานเครือ BDMS ที่ไดรวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น และมีความรับผิดชอบในงานอันเปนสวนสำคัญที่ไดสรางความ
แข็งแกรงและทำใหเครือ BDMS ของเรา มีความมั่นคงและเติบโตอยางยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้

นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบร�หารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 





• จุดเดนทางการเง�น 
• คุณภาพการใหบร�การ
• รางวัลแหงความสำเร�จ 

ผลการดำเนินงานของบร�ษัท



จุดเดนทางการเง�น
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2558

 102,335
 47,338
 54,997

 60,240
 63,633
 7,812
 8,021

 0.9
 0.8
 0.9

 37.8
 10.5
 40.8

 34.5
 17.8

 115.3
 12.6
 16.4

 8.2
 24.8
 0.7

 0.9
 12.5
 0.5

 50.2

1/ อัตรากำไรขั้นตน = กำไรขั้นตน/รายไดคารักษาพยาบาลและรายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร
2/ อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBITDA/ดอกเบี้ยจาย
3/ อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลตอหุน/กำไรตอหุน (รวม Non-Recurring Items)
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.32 บาทตอหุน  
   ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ในอัตรา 0.13 บาทตอหุน  
   คงเหลือเปนเงินปนผลจายเพิ่มอีกในอัตรา 0.19 บาทตอหุน

2559

 
107,015
 48,710
 58,305

 65,237
 68,844
 8,220
 8,386

 0.7
 0.6
 0.8

 35.4
 11.1
 37.1

 33.3
 16.7

 109.5
 12.2
 15.5

 8.0
 24.1
 0.7

 0.8
 16.7
 0.5

 53.6

2560

 122,627
 56,756
 65,871

 69,123
 72,772
 8,021

 10,216

 1.1
 0.9
 0.7

 34.0
 12.2
 34.3

 33.3
 16.4
 92.7
 14.0
 17.2

 
8.9

 24.0
 0.7

 0.9
 10.1
 0.4
54.6

2561

 133,499
 60,061
 73,438

 75,331
 79,333
 9,918
 9,191

 0.5
 0.5
 0.7

 34.6
 12.3
 34.7

 34.3
 17.3

 109.2
 11.6
 13.8

 7.2
 20.0
 0.6

 0.8
 14.7
 0.7

54.54/

งบดุล (ลานบาท) 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุนรวม 
 
งบกำไรขาดทุน (ลานบาท) 
รายไดคารักษาพยาบาล 
รายไดจากการดำเนินงานรวม
กำไรกอนรายการไมปกติ (Non-Recurring Items) 
กำไรสุทธิ 
 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (รอยละ)
อัตรากำไรขั้นตน 1/

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 
 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 2/

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เทา) 
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 3/

ภาพรวมทางการเง�น
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รายไดจากการดำเนินงานรวม (ลานบาท)

อัตราการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงานรวม2559 2560 2561

รายไดจากการดำเนินงานรวม

68,844

8.2%

72,772

5.7%

79,333

9.0%

EBITDA (ลานบาท)

อัตรากำไร EBITDA2559 2560 2561

EBITDA และอัตรากำไร EBITDA

14,726 15,477 17,175

21.4% 21.3% 21.6%

หมายเหตุ: EBITDA คือ กำไรจากการดำเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

อัตรากำไรสุทธิ2559 2560 2561

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

12.2%
14.0%

11.6%

8,386 10,216 9,191
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สินทรัพยรวม (ลานบาท)

จำนวนโรงพยาบาลในเครือขาย2559 2560 2561

สินทรัพยรวมและ
จำนวนโรงพยาบาลในเคร�อขาย

107,015 122,627 133,499

43
45 46

หนี้สินรวม (ลานบาท)2559 2560 2561

หนี้สินรวม

48,710 56,756 60,061

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)2559 2560 2561

สวนของผูถือหุนรวม

58,305 65,871 73,438
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อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA (เทา)2559 2560 2561

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุนและ
อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอ EBITDA

0.5

1.9

0.5

2.2

0.5

2.0

จำนวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน

จำนวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน2559 2560 2561

จำนวนผูปวยนอกและ
ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน

27,102 27,652 29,032

3,896 3,817
4,020

ผูปวยชาวตางชาติ

ผูปวยชาวไทย2559 2560 2561

สัดสวนรายไดคารักษาพยาบาล
ระหวางผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

29% 30% 30%

71% 70% 70%
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ราคาหุนสามัญยอนหลัง 5 ป (2557-2561) เปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ราคาหุนสามัญของบร�ษัท (บาท)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย

ก.ค. 57ม.ค. 57 ม.ค. 58 ก.ค. 58 ม.ค. 59 ก.ค. 59 ม.ค. 60 ก.ค. 60 ม.ค. 61 ก.ค. 61 ธ.ค. 61
0
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หมายเหตุ:
ราคาหุนสามัญที่แสดงขางตนปรับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากมูลคาหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท

ราคาหุนสามัญของ
บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เงินปนผลจายระหวางกาลตอหุน (บาท)

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

2559 2560 2561

เง�นปนผลจายตอหุน

0.10

0.29

0.13

0.36

0.13

0.32*

* คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เสนอจายเงินปนผลที่อัตรา 0.32 บาทตอหุน 
  ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ในอัตรา 0.13 บาทตอหุน คงเหลือเปนเงินปนผลจายเพิ่มอีกในอัตรา 0.19 บาทตอหุน
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คุณภาพการใหบร�การ

*Area of 75th Percentiles for HCAHPS " Top-Box" score of the publicly reported on Hospital Compare in 2016 to 2018

การรับรองคุณภาพ

15 JCI

7 JCI : CCPC
JCI : Clinical Care Program 
Certification Standards
• Acute Myocardial Infarction Program 
• Breast Cancer Program 
• Low Back Pain Program 
• Heart Failure Program 
• Primary Stroke Program 
• Total Knee Replacement Program 
• Diabetes Mellitus Type II Program

1 Advanced HA
Advanced HA

29 HA

CCPC
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ความพ�งพอใจของผูรับบร�การ

มาตรฐานแห�งความปลอดภัยด�านการเคลื่อนย�ายผู�ป�วยว�กฤติ
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

The Commission on Accreditation 
of Medical Transport Systems (USA)

&
The Commission on Accreditation 

of Medical Transport Systems Europe

 Dual Medical Transport Accreditation

Overall Hospital Rating (HCAHPS Score)



Global Health and Travel Awards 2018 
Hospital of the Year in Thailand

IR Magazine Awards - South East Asia 2018 
Best Overall IR (Large Capitalization) 

SET AWARDS 2018
Outstanding Investor Relations Awards

(มูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาดมากกว�า 1 แสนล�านบาท)

Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 
- ธุรกิจการแพทย�



Global Health and Travel Awards 2018
Hospital of the Year in Asia Pacific

TIM 
TOP Innovative Organization 2018 

ASIAMONEY 
Most Outstanding Company in Thailand - 
Healthcare Sector 

FinanceAsia
The Best Managed Healthcare Company in Asia. 

รางวัลแหงความสำเร�จ 2561
BDMS พัฒนาคุณภาพการบร�การให�ได�มาตรฐานเท�าเทียมกันในทุกเคร�อข�าย ดังจะเห็นได�จากรางวัลที่ได�รับ
การรับรองจากสถาบันต�างๆ ทั้งจากองค�กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน พร�อมพัฒนาการบร�การ เพ�่อสร�าง
ความเชื่อมั่นให�กับผู�รับบร�การทุกคน





• คณะกรรมการบร�ษัท
• ประวัติคณะกรรมการและผูบร�หาร 
• โครงสรางการถือหุนของกลุม  
• โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการและโครงสรางการจัดการ



คณะกรรมการบร�ษัท

22
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01 02

04 05

06 07 08



ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย อรุณ เผาสวัสดิ์ 
ประธานกรรมการบร�ษัท/กรรมการอิสระ 

นายแพทยปราเสร�ฐ ปราสาททองโอสถ 
ประธานคณะผูบร�หารและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ 

นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล
รองประธานกรรมการบร�ษัท 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิร� ศรมณี
กรรมการอิสระ 
 
นายแพทยชาตร� ดวงเนตร 
กรรมการ 

นายประดิษฐ ทีฆกุล 
กรรมการ  

นายศร�ภพ สารสาส
กรรมการ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 
กรรมการอิสระ 

นายธงชัย จ�รอลงกรณ
กรรมการ 

แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ 
กรรมการ 

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ 
กรรมการอิสระ  

นายอัฐ ทองแตง 
กรรมการ

นายกานต ตระกูลฮุน 
กรรมการอิสระ

นายอาสา สารสิน 
กรรมการอิสระ 
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย อรุณ เผาสวัสดิ์

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)  

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

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
• เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ประธานฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
• คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• นายกแพทยสภา
• นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ
• รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 
• ประธานกลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 20 ป 4 เดือน/ตั้งแตเดือนกันยายน 2541

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 3,818,710 หุน (0.02%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

ประธานกรรมการบร�ษัท/กรรมการอิสระ

อายุ 80 ป
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วุฒิการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• อาจารยภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
   ประธานคณะผูบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลีนิค จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 24 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2561 • 13/13  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 2,903,602,540 หุน (18.53%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร 
• เปนบิดาของ แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ 
  กรรมการของบริษัท

หมายเหตุ 
(1) เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562  ไดลาออกจากตำแหนง กรรมการ/ประธาน
     คณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ/ประธานกรรมการบริหาร  

นายแพทยปราเสร�ฐ 
ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผูบร�หารและกรรมการผูอำนวยการใหญ/
ประธานกรรมการบร�หาร/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

อายุ 85 ป

25* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)  



นายแพทยจุลเดช 
ยศสุนทรากุล

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)  

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

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 45, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ
• หัวหนาฝายศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแหงชาติ
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ 
• ผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนเวช จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
8. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 24 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2561 • 13/13  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 50,060,490 หุน (0.32%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

หมายเหตุ 
(1) ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุม
     คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

รองประธานกรรมการบร�ษัท/
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบร�หาร/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

อายุ 86 ป
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วุฒิการศึกษา
• Fellow, American College of Medical Quality
• Certified, American Board of Quality Assurance & 
  Utilization Review Physicians
• Fellow, American Academy of Pediatrics
• Certified, American Board of Pediatrics 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 54, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• วุฒิบัตร หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 10 

ประสบการณ
• ผูอำนวยการดานปฏิบัติการทางการแพทย กลุมภูมิภาค 
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of 
  Medicine, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA
• Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital 
  Organization, New Castle, Pennsylvania, USA
• President, Lawrence Independent Physician Association, 
  Lawrence County, Pennsylvania, USA
• Physician Executive, Jameson Health System, New Castle, 
  Pennsylvania, USA
• Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality 
  Assurance & Utilization Review Physicians, USA 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด 
5. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
11. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
12. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
14. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.
15. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited
16. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited
17. ประธานกรรมการ Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 12 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2549

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 11/12 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 4,500,000  หุน (0.03%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)  

นายแพทยชาตร� ดวงเนตร

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

อายุ 74 ป
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วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Certification Program รุนที่ 29, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายประดิษฐ ทีฆกุล

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)  

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการ บริษัท ธนบุรีเมดิเคิลเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการ/รองกรรมการผูอำนวยการใหญ ฝายบริหารกลาง
   บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
8. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
10. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
11. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
12. ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 
13. ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
14. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
15. ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร จำกัด 
16. กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน)
17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จำกัด
18. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
20. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
21. กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
22. กรรมการ บริษัท บางกอกแอรเวยโฮลดิ้ง จำกัด
23. กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
24. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส 
     จำกัด
25. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
26. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
27. กรรมการ บริษัท ไทยปโตรเลียมเซอรวิส จำกัด 
28. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
29. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
30. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด
31. กรรมการ บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 10 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2561 • 13/13  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 12,000,000 หุน (0.08%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/
กรรมการบร�หาร/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 60 ป
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วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Tropical Medicine), Liverpool University
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝกอบรม
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   - Directors Accreditation Program รุนที่ 43 
   - Role of Compensation Committee

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองประธานกรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
2. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 24 ป/ตั้งแตป 2537

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 15,651,270 หุน (0.10%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย สันตศิร� ศรมณี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

อายุ 84 ป
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นายศร�ภพ สารสาส

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) 

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

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program - ACP รุนที่ 1/2547
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 22/2545
• วุฒิบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ขันธ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 10 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2551

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

กรรมการ/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลาง

อายุ 62 ป
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วุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 40
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  Advanced Audit Committee Program รุนที่ 28/2018 
•  Financial Statements of Directors Program รุนที่ 35/2018 
•  Directors Accreditation Program รุนที่ 6/2003
•  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น 
• ไมมี

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮารเบอร จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการ 
    บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 7 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2554

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

อายุ 71 ป
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นายธงชัย จ�รอลงกรณ

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี) 

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการฝกอบรม
• Directors Accreditation Program รุนที่ 107, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอรตี้ 2003 จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คารเซลล จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท วิริยะออโตเซลส จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.ที.ออโตเซลส จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.อาร.ออโตเซลส จำกัด
7. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอส.เค.ออโตโมบิล จำกัด
8. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุป มิตซูออโตเซลล จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.ออโตเซลส จำกัด
10. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร จำกัด  
11. ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอรเฟค ออโตคาร จำกัด
12. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโตเซลล จำกัด  
13. กรรมการ บริษัท วิริยะพร็อพเพอรตี้ จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 6 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2555

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 11/12 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2561 • 13/13  

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 11,373,360 หุน (0.07%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

กรรมการ/กรรมการบร�หาร

อายุ 59 ป
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วุฒิการศึกษา
• FRCS (Glasg)/Royal College of Physicians and 
  Surgeons of Glasgow
• MSc in Surgical Science/Imperial Collage of Science, 
  Technology and Medicine, University of London, 
  United Kingdom
• Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลัยมหิดล 
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการฝกอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 74, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program รุนที่ 107/2557 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
  สำหรับผูบริหารทางการแพทย (ปธพ.1)
• Advanced Management, Harvard Business School, 
  Executive Education Program (AMP) U.S.A. 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 20 (วตท.20)/สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 7/คปภ.
ประสบการณ
• รองประธานคณะผูบริหาร กลุม 1 และผูอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
• ผูชวยคณบดี ฝายทรัพยากรบุคคล 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผูชวยคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประสบการณทางการแพทย 
• อาจารย ภาควิชาศัลยศาสตร 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• Clinical and Research Fellow ศัลยกรรมตอมไรทอ 
  Hammersmith Hospital, United Kingdom 
การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร จำกัด 
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
7. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
8. กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด 
9. กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
10. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จำกัด
11. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
12. กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
13. กรรมการ บริษัท ประนันทภรณ จำกัด
14. กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
15. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน จำกัด
16. กรรมการ บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จำกัด
17. กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด
18. อาจารยพิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร 
     คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม/กรรมการบร�หาร/
กรรมการบร�หารความเส่ียง/ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ/
ประธานคณะผูบร�หารกลุม 1 

อายุ 49 ป

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 5 ป/ตั้งแตเดือนมกราคม 2557

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 12/12 

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�หารในป 2561 • 11/11 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 558,437,610 หุน (3.58 %)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร 
• เปนบุตรของ นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

หมายเหตุ 
(1) เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 ไดลาออกจากตำแหนง กรรมการ/กรรมการ
     บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

33* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)



นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  (นิสิตเกาดีเดนป 2556 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) University of Pennsylvania
• เนติบัณฑิตไทย และเปนทนายความจากประเทศไทยคนแรก
  ที่สอบเปนเนติบัณฑิตรัฐนิวยอรคได 

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

ประสบการณ
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Fraser and Neave, Limited 
  (บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพยในสิงคโปร) 
• กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
   บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
   บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการบริษัท Frasers Centrepoint Limited 
   (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร) 

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 3 ป 3 เดือน/ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 11/12

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

อายุ 61 ป

34



วุฒิการศึกษา
• Bachelor’s Degree of Science, Business Administration (Finance) 
  San Francisco State University USA
• Advanced Executive Program (AEP), Kellogg School of 
  Management, Northwestern University, IL, USA
• Executive Program for Senior Management (EXPSM), 
  Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand 

ประวัติการฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Directors Accreditation Program (DAP) 
  - Directors Certification Program (DCP)
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
  - Audit Committee Program (ACP)
  - Monitoring the System of Internal Control and 
    Risk Management (MIR)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
  สำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 (ปธพ) 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา และการพาณิชย รุนที่ 10 (TEPCOT) 

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 2 ป 9 เดือน/ตั้งแตเดือนเมษายน 2559

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 11/12

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 346,874,295 หุน (2.21%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

นายอัฐ ทองแตง 

กรรมการ/ประธานคณะผูบร�หาร กลุม 5

อายุ 44 ป
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นายกานต ตระกูลฮุน

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 
  The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝกอบรม
• Advanced Management Program (AMP), 
  Harvard Business School, U.S.A.
• Directors Certification Program (DCP) รุน 29/2546, 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
• กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ Kubota Corporation (Japan)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
3. ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
• ไมมี   

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 1 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 11/12

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี 

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี

กรรมการอิสระ

อายุ 64 ป
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* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

นายอาสา สารสิน

กรรมการอิสระ

อายุ 82 ป
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหวางประเทศ 
   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• B.A. (Business Administration), Boston University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 
• Audit Committee Program (ACP) ป 2550 
• Finance for Non-Finance Directors (FND) ป 2551 
• Role of Chairman Program (RCP) ป 2556 

ประสบการณ
• ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน/กรรมการ/
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด 
• รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
  กำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
• ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) 
• รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 
• นายกสมาคมไทย-ลาว 
• ประธานผูบริหารสูงสุด บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหนาคณะผูแทนไทย 
  ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
    บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
3. ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

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

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง • 10 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2561

จำนวนครั�งที่เขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป 2561 • 9/9 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • ไมมี

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี



นางนฤมล นอยอ่ำ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันพระปกเกลา (ปปร.13)  
• Successful Formulation & Execution of Strategy 
  Class 6/2010 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Directors Certification Program รุนที่ 107, 
  จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Financial Executive Development Program รุนที่ 12 จัดโดย
  The Thai Institute of Banking and Finance for Executives 
  from Financial Institutions
• Applied International Management Program, Sweden 
  จัดโดยรัฐบาลสวีเดน

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

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
9. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
10. กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
11. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด
12. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
13. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด
14. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
15. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด
16. กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.
17. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จำกัด
18. กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด
19. ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด
20. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
21. ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด
22. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
23. กรรมการ บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จำกัด
24. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 5,000,000 หุน (0.03%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี 

หมายเหตุ 
(1) ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ และ
     กรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 
     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�น/
กรรมการบร�หารความเสี่ยง 

อายุ 61 ป

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

ประวัติการฝกอบรม
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
  และการลงทุน” (วธอ.) รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 15 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• TLCA Leadership Development Program 
  “Enhancing Competitiveness” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  รวมกับสถาบัน IMD 

38 * จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)



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

ประสบการณ
• ผูอำนวยการฝายแพทย ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ผูอำนวยการศูนยโรคภูมิแพและหอบหืดกรุงเทพ

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี 

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่น
1. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด
3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด
4. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 
5. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 
6. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแคร ซิสเท็มส จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด
8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
9. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย) มหาวิทยาลัยรังสิต 

จำนวนหุนบร�ษัทที่ถือ* • 27,400 หุน (0.00%)

ความสัมพันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี  

* จำนวนหุนบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

นายแพทยตฤณ จารุมิลินท

ประธานฝายแพทย 

อายุ 68 ป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงสรางการถือหุนของกลุม

SSH 67.2

Irving 95.7

First Health 95.8

SVH Inter 80.0

TPK 44.5

BPK 99.7

BHH 98.8

BSH 100.0

BTH 99.8

BCH 99.7

BPH 97.3

BRH 100.0

BCM 100.0

SIH 100.0

BSN 100.0

BMR 100.0

BCR 100.0

N Myanmar 60.0

N Cambodia 100.0

SVH 95.8

BNH 91.5

N Health 98.7

BKY 100.0

BUD 100.0

BKH 91.4

BST 100.0

BPL 100.0

BKN 100.0

SCH 100.0

BDMS Inter Sing 100.0

N Health Asia 100.0

SV Holding 95.8

ANB

BCH

BCM

B-Cop

BCR

BDMS Acc

BDMS Inter

BDMS Inter Sing

BDMS Training

BH

BHH

BHI

BIO

BKH

BKN

BKY

BMR

BNH

BPH

BPIB

BPK

BPL

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 บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอร่ีส (ประเทศไทย) จำกัด   

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 

ช�่อบร�ษัท ช�่อบร�ษัทช�่อยอช�่อยอ



ร� อ ย ล ะ 90  ข�้ น ไ ป

BDMS Inter 100.0

RPH 100.0

BIO 95.0

GLS 100.0

BSD 100.0

BHI 99.9

BPIB 100.0

BDMS Acc 100.0

BDMS Training 100.0

BWC 100.0

BWC RESORT 100.0

RBH 100.0

Save Drug 100.0

ANB 100.0

N Health Patho 95.0

PT2 97.8

PT3 97.6

PTN 99.8

PPCL 98.6

PLP 100.0

PLS 93.6

PLC 85.7

BPM 100.0

PTS 74.2

B-Cop 100.0

GHP 46.1

PT1 98.6

BPM

BRH

BSD

BSH

BSN

BST 

BTH

BWC

BWC RESORT

BUD

First Health

GHP

GLS

Irving

KDH

MP

N Cambodia

N Health

N Health Asia

N Myanmar

N Health Patho

PLC

PLP

PLS

บริษัท บีดีเอ็มเอสจัดการทรัพยสิน จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 

บริษัท โรงพบาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด  

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด  

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) 

บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ 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 การแพทยสยาม จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 

ช�่อบร�ษัท ช�่อบร�ษัทช�่อยอช�่อยอ



ร� อ ย ล ะ 50-89 ร� อ ย ล ะ 20-49

PLD 84.0

KDH 63.5

RAH 80.0

MP 87.0

S.R. Property 49.0

Siem Reap 49.0

PPFP 49.0

RAM 38.2

BH 24.9

Udon Pattana 25.1

PPCL

PPFP

PLD

PT 1

PT 2

PT 3

PTN

PTS

RAH

RAM 

RBH

RPH

S.R. Property

Save drug

SCH

Siem Reap 

SIH

SSH

SV Holding 

SVH

SVH Inter

TPK

Udon Pattana

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

Phnom Penh First Property Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

Angkor Pisith Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

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 Invesment Co., Ltd.

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด 

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวชอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

ช�่อบร�ษัท ช�่อบร�ษัทช�่อยอช�่อยอ



บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หร�อ บีดีเอ็มเอส ผู�ประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ�ที ่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
ป�จจ�บันมีโรงพยาบาลในเคร�อข�ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 46  
โรงพยาบาล ทั้งในและต�างประเทศ โดยเป�าหมายที่จะเพ��มประสิทธิภาพ
ของการให�บร�การทางการแพทย�ในทุกด�าน ด�วยมาตรฐานสูงสุดด�าน
การแพทย� ก�าวสู�ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ (Center of Excellence) กับ
การพัฒนาบร�การด�านการแพทย� ให� ได�มาตรฐานสากล ตามที่ Joint 
Commission International (JCI) กำหนด และความร�วมมือจากสถาบัน
ทางการแพทย�ชั้นนำทั่วโลก

หลักการของศูนย�ความเป�นเลิศ (Center of Excellence)
• การให�ความสำคัญในการดูแลผู�ป�วย
• การว�จัยด�านว�ชาการและการตีพ�มพ�บทความ
• การฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเนื่อง
• การทำงานผนึกกำลังของโรงพยาบาลในเคร�อ BDMS
• การดำเนินงานร�วมกับสถาบันทางการแพทย�ชั้นนำต�างประเทศ 

CoE
Centers of Excellence



ทุกว�นาทีมีค�าต�อโอกาสในการรอดชีว�ตจากอุบัติเหตุที่รุนแรง การดูแลรักษาอย�างถูกต�องและทัน
ท�วงที จะสามารถช�วยชีว�ตจากผู�บาดเจ็บให�รอดพ�นจากการสูญเสียได� 

ศูนย�อุบัติเหตุ ในเคร�อ บีดีเอ็มเอส มีความพร�อมตลอด 24 ชั่วโมงเพ�่อการรับมือกับสถานการณ�
ฉุกเฉินแบบครบวงจร ด�วยการให�บร�การดูแลรักษาผู�บาดเจ็บก�อนมาถึงโรงพยาบาลและ การเคล่ือน
ย�ายผู�ป�วยที่มีภาวะว�กฤต รวมถึงการทำงานที่มีการสื่อสารแจ�งทีมอุบัติเหตุ เพ�่อเข�ารับการรักษา 
การว�นิจฉัย  และการรักษาผู�บาดเจ็บรุนแรงโดยบุคลากรทางการแพทย�เฉพาะทางท่ีมีความชำนาญ
ในด�านต�างๆ ดังต�อไปนี้

• ด�านประสาทศัลยศาสตร�
• ด�านศัลยศาสตร�หลอดเลือด
• ด�านศัลยศาสตร�ออร�โธป�ดิกส�
• ด�านการบาดเจ็บของไขสันหลัง
• ด�านศัลยกรรมกระดูกใบหน�าและกะโหลกศีรษะ
• ด�านศัลยกรรมหลอดเลือด หัวใจและทรวงอก
• ด�านการรักษาบาดแผลจากไฟไหม� น้ำร�อนลวก และการผ�าตัดแก�ไข
• ด�านรังสีร�วมรักษา

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป�นโรงพยาบาลเอกชนที่แรกและแห�งเดียวในประเทศไทย 
ที่เป�ดให�บร�การรักษาเฉพาะทางด�านโรคหัวใจ ด�วยความพร�อมทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัยประกอบด�วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย�สหว�ชาชีพด�านหัวใจ และมุ�ง
พัฒนาว�ธีการรักษาอย�างต�อเนื่องในการดูแลผู�ป�วยโรคหลอดเลือดหัวใจให�มีผล
การรักษา มีประสิทธิภาพดีที่สุด 

ความพร�อมทางด�านอุปกรณ�ทางการแพทย�  ที่มีความทันสมัยจะช�วยให�การดูแล
รักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและผลการรักษาด�วยความก�าวหน�าของเคร�่องมือ
ในการว�นิจฉัยโรค เช�น ห�องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจชนิดสองหัว 
การเอกซเรย�แบบ 3 มิติ และห�องผ�าตัดอัจฉร�ยะ เป�นต�น

ศูนย�กระดูกและข�อกรุงเทพ ที่ให�บร�การรักษาพยาบาลแบบครบวงจรที่มีความผิดปกติของ
กระดูก ข�อ และกล�ามเนื้อ โดยทีมแพทย�ผู�เชี่ยวชาญพร�อมให�บร�การตลอด 24 ชั่วโมงเพ�่อให�
ทันท�วงทีต�อเหตุการณ�ฉุกเฉิน นอกจากนี้การผ�าตัดศัลยกรรมยังใช�ว�ธีแบบผ�าตัดแผลเล็ก
ด�วยเทคนิคล�าสุดเพ�่อลดแผลเป�นที่มองเห็นได�ด�วยตาเปล�า ลดภาวะแทรกซ�อนและระยะเวลา
ที่การพักฟ��นของผู�ป�วยหลังจากการผ�าตัดได�อีกด�วย

ศูนย�กระดูกและข�อกรุงเทพให�บร�การดังต�อไปนี้
• การรักษากระดูกและข�อแตก (กรณีที่ไม�เร�งด�วนและกรณีฉุกเฉิน)
• การรักษาด�วยการผ�าตัดด�วยเทคนิคแบบผ�าตัดแผลเล็ก เช�น ด�วยการผ�าตัดโดยว�ธีส�องกล�อง
• การรักษาและการผ�าตัดสำหรับอาการบาดเจ็บของมือและข�อมือ
• ศัลยกรรมกระดูกและข�อในเด็ก
• ศัลยกรรมเฉพาะสำหรับเท�าและข�อเท�า
• การรักษาเนื้องอกที่กระดูกโดยมีการประสานงานร�วมกันและดูแลอย�างใกล�ชิดกับ
   โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลเฉพาะทางด�านโรคมะเร็ง)

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านโรคหัวใจ

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านอุบัติเหตุ

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านโรคกระดูกและข�อ



ให�การรักษาในด�านต�างๆประกอบไปด�วย ประสาทศัลยแพทย� ศัลยแพทย�ออร�โธป�ดิกส� 
ประสาทแพทย�  จ�ตแพทย� ว�สัญญีแพทย� และบุคลากรทางการแพทย�เฉพาะทางรวมกัน
เป�นทีมสหว�ชาชีพซ่ึงมีมาตรฐานสูงสุดในการทำงานร�วมกันเพ�อ่ว�นิจฉัยให�การรักษาโรค
ด�านกระดูกสันหลังอย�างครบวงจร โรคกระดูกสันหลังประกอบไปด�วยการว�นิจฉัยที่
หลากหลาย เช�น โรคหมอนรองกระดูกทับเส�นประสาท โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ 
การติดเชื้อ เนื้องอก และโรคแต�กำเนิดบางโรค

เป�นเร�่องยากที่จะเชื่อว�า สิ�งที่มีขนาดเล็ก เช�น สมอง
ของมนุษย�จะประกอบไปด�วยเซลล�จำนวนมากถึง 
10,000,000,000 - 12,000,000,000 ล�านเซลล�ได� 
และแต�ละเซลล�จะมีสายใยประสาทเพ�่อส�งกระแสไฟฟ�า
และสารเคมีเชื่อมต�อกัน การที่เราสามารถจดจำเร�่อง
ราวต�างๆ และรายละเอียดปลีกย�อยได�นั้นเป�นเพราะ
การเชื่อมต�อเหล�านี้ผ�านทางกระแสไฟฟ�าของระบบ
สมอง อย�างไรก็ตาม ในบางคร้ัง การทำงานของสมอง
หากเกิดความบกพร�องข�น้ ก็อาจนำไปสู�ป�ญหาสุขภาพ
ได�  ศูนย�ฟ��นฟ�และส�งเสร�มสมรรถภาพระบบประสาท 
สถาบันระบบประสาทบีดีเอ็มเอส ศูนย�รังสีศัลยกรรม
สมอง ศูนย�ศัลยกรรมระบบประสาท คลินิกอัลไซเมอร� 
คลินิกป�องกันโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกปวดศีรษะ 
คลินิกลมชัก คลินิกการนอนหลับ และคลินิกพาร�กินสัน

โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทางด�านโรคมะเร็ง เป�นโรงพยาบาลเอกชนแห�งแรก
และแห�งเดียวในประเทศไทย มีความพร�อมให�บร�การรักษาเฉพาะทางด�านโรคมะเร็งที่มีทั้งทีม
แพทย�แบบสหสาขาว�ชาและเทคโนโลยีทางการแพทย�ที่ทันสมัย อีกทั้งโรงพยาบาลวัฒโนสถ
ยังร�วมมือการทำงานกับสถาบันชั้นนำในต�างประเทศ ตลอดระยะเวลาการรักษาในดูแล
การรักษาผู�ป�วยโรคมะเร็ง เราเลือกเทคนิคการรักษาที่ดีที่สุดให�แก�ผู�ป�วยภายใต�แนวคิด
“การดูแลผู�ป�วยโรคมะเร็งแบบครบองค�รวม”

ผู�ป�วยจะได�รับการบร�การจากบุคลากรทางการแพทย�ผู�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยใช�
เทคโนโลยีทางการแพทย�ท่ีทันสมัยในการว�นิจฉัยและการรักษา นอกจากน้ี เรายังเอาใจใส�ดูแล
ผู�ป�วยทั้งทางด�านร�างกายและทางด�านจ�ตใจ ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งด�วยความใส�ใจ 
แบบองค�รวมเพ�อ่เพ��มคุณภาพชีว�ตท่ีดีช�วยเพ�อ่ลดอัตราการสูญเสียชีว�ต โดยผู�ป�วยสามารถ
ไว�วางใจได�ว�า จะได�รับการรักษาที่มีความเหมาะสม ถูกต�อง แม�นยำ อย�างทันท�วงที 

TOTAL
CANNCER

CARE

(360 ๐)

Recovery

Treatment Diagnosis

Prevention

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านโรคมะเร็ง

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านโรคกระดูกสันหลัง

ศูนย�แห�งความเป�นเลิศ

ด�านสมองและระบบประสาท



* ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติเปลี่ยนช�่อตำแหนง จาก ประธานคณะผูบร�หารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เปน กรรมการผูอำนวยการใหญ 
   และ จาก สำนักประธานคณะผูบร�หาร เปน สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ

46

โครงสรางการจัดการ

ประธานเจาหนาที่บร�หารดานการเง�นประธานเจาหนาที่บร�หารงานกลางประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการประธานฝายแพทย

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร

*

*

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

ฝายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

สำนักประธาน
คณะผูบร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

ประธานคณะผูบร�หารและ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



1. คณะกรรมการบร�ษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจำนวนครั้งของการประชุมในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอยในรอบป 2561

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
คณะกรรมการ

บร�ษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและพ�จารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
นายแพทยจุลเดช  ยศสุนทรากุล 

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (1)

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

นายแพทยชาตรี ดวงเนตร 
นายประดิษฐ ทีฆกุล 

นายศรีภพ สารสาส 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล (2)

นายธงชัย จิรอลงกรณ
แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ (3)  
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

นายอัฐ ทองแตง 
นายกานต ตระกูลฮุน 
นายอาสา สารสิน (4)  
นางนฤมล นอยอ่ำ (5)   

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

2/2

2/2

2/2

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

13/13

13/13

13/13

13/13
11/11

4/4

4/4

4/4

4/4

7/7

5/5

7/7

ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ/

กรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะผูบริหารและ

กรรมการผูอำนวยการใหญ/

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน/

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั�งที่เขารวมประชุม 

หมายเหตุ
(1) นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถไดลาออกจากตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ/ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
(2) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบเดิมท่ีลาออก ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
     และเริ่มเขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแตการประชุมครั้งที่ 3/2561 เปนตนไป
(3) แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และไดลาออก
    จากตำแหนงกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ไดมี
    มติแตงตั้ง นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหนงกรรมการแทน
(4) นายอาสา สารสิน ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และเริ่มเขา
    ประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแตการประชุมครั้งที่ 4/2561 เปนตนไป
(5) นางนฤมล นอยอ่ำ ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงรักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ และกรรมการบริหาร แทนกรรมการเดิมท่ีลาออก ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 
    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
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ตำแหนง

กรรมการผูมีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
1. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล 2. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร 3. นายประดิษฐ ทีฆกุล 4. นางนฤมล นอยอ่ำ และ  5. นายศรีภพ สารสาส  
โดยกรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท 

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระในบริษัทยอย 
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระ ในบริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถใหเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของ

บริษัทและตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และ พรบ. บริษัทมหาชน 
หรือกฎที่เกี่ยวของตางๆ 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ

ประจำป อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน 
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผูบริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามเปาหมายและ

แผนงานที่กำหนดไว
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสานงาน

รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม 

สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
7. ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

7.1 รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวใน พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือ
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร (ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7.2 กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปดเผยขอมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
7.3 รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ท้ังน้ี เพ่ือเปนการแสดงความโปรงใส จึงใหมีการรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงขอมูล 
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยงานในดานการกำกับดูแลกิจการ รวมท้ังทำหนาท่ีในดานการตรวจ

สอบ ศึกษาและกลั่นกรองงาน โดยปจจุบันคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท มีจำนวน 5 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
รายละเอียดโครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยปรากฏภายใต
หัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ” 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจน

สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี 
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
5. ในการทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่การประชุมมีการลงคะแนน และคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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รายช�่อผูบร�หาร ตำแหนง

1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (1)
2. นายแพทยตฤณ จารุมิลินท
3. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ (2)
4. นายศรีภพ สารสาส
5. นางนฤมล นอยอ่ำ (3)

ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 
ประธานฝายแพทย
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ   
ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

2. ผูบร�หาร
รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร  
1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเครงครัด
2. ดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี)

ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ไดรับการอนุมัติไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของอยางเปนธรรม  

3. รายงานผลงาน และความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
และใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กำหนดไว

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) โดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณ
ที่มีการปฏิบัติที่ฝาฝนระเบียบ กฎเกณฑ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอยางมีนัยสำคัญ

5. รายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอย (แลวแต
กรณี) เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พรอมท้ังรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญดังกลาวตอคณะ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ   

6. รายงานสวนไดเสียของตน คูสมรส และผูท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนดไวในพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงแจงการถือหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตร (ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตอเลขานุการบริษัท เพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ

7. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะตองนำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี)
รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแกไขปญหาของบริษัท   

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี)   

ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินงานขางตน ไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการไดมาหรือจำหนาย
ไป ซ่ึงทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และบริษัท
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ

หมายเหตุ
(1) นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไดลาออกจากตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
(2) แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ไดลาออกจากตำแหนงประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 
    ไดมีมติแตงตั้ง นายแพทยชัยรัตน ปณฑุรอัมพร ดำรงตำแหนงแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2562
(3) นางนฤมล นอยอ่ำ ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงรักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 23 มกราคม 2562 
    และยังคงดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน



รายช�่อ
 จำนวนหุนที่ถือ  

 ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
 จำนวนหุนที่
 เปลี่ยนแปลง

 จำนวนหุนที่ถือ  
 ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

1. ศาสตราจารยนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์และคูสมรส
2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุลและคูสมรส
3. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถและคูสมรส
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
7. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 
8. นายศรีภพ สารสาส
9. นายธงชัย จิรอลงกรณ
10. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
11. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
12. นายอัฐ ทองแตง
13. นายกานต ตระกูลฮุน
14. นายอาสา สารสิน
15. นางนฤมล นอยอ่ำ
16. นายแพทยตฤณ จารุมิลินทและคูสมรส

0
0

-10,000,000
0
0

-4,500,000
0
0
0

-2,000,000
0
0
0
0
0
0

3,818,710
50,060,490

2,913,602,540
15,651,270
4,500,000

16,500,000
0
0

11,373,360
560,437,610

0
346,874,295

0
0

5,000,000
27,400

3,818,710
50,060,490

2,903,602,540
15,651,270
4,500,000

12,000,000
0
0

11,373,360
558,437,610

0
346,874,295

0
0

5,000,000
27,400

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในรอบป 2561 

3. เลขานุการบร�ษัท
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ัง นางสาวเกษรา วงศเกตุ ผูชวยกรรมการ

ผูอำนวยการใหญ ทำหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมท้ังมีหนาท่ี

ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
การเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท     

2. ทำหนาที่ประสานงานและติดตามใหบริษัท/คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหารไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและ
กรรมการชุดยอย

4. ใหขอมูลที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบันและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
5. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอกำหนดกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ/ผูบริหารควรรับทราบ   
6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และผูถือหุน รายงานประจำป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
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ประวัติการศึกษาและขอมูลการอบรมของเลขานุการบริษัท 

4. คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร  
4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

ตำแหนง
วุฒิการศึกษาและ
ประวัติการฝกอบรม

ประสบการณ

การดำรงตำแหนงในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดำรงตำแหนง
ในบริษัทยอยของ BDMS

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ และเลขานุการบริษัท
• Directors Certification Program รุนที่ 166/2555, Thai Institute of Directors Association • Anti-Corruption : The 
Practical Guide รุนท่ี 28/2559 • Role of the Nomination and  Governance Committee รุนท่ี 5/2556, Thai Institute 
of Directors Association • Role of the Compensation Committee รุนท่ี 16/2556, Thai Institute of Directors Association
• Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) • ผูจัดการสวนสินเชื่ออาวุโส  ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ • ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท บีอีซี เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) • ผูชวยผูจัดการสวนสินเชื่อ บริษทเงินทุน
หลักทรัพยนวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ไมมี

1. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 3. กรรมการ บริษัท 
สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 4. กรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด 5. กรรมการ บริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการ 
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 8. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 
จำกัด 9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 11. กรรมการ บริษัท 
เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการ บริษัท การแพทยสยาม จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน)
14. กรรมการ บริษัท เซฟดรักซ เซ็นเตอร จำกัด 15. กรรมการ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 16. กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธแคร 
จำกัด 17. กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 18. กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
บำเหน็จ

กรรมการ (1) รวม
กรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์

2. นายแพทยจุลเดช 
    ยศสุนทรากุล

3. นายแพทยปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ

4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยสันตศิริ ศรมณี

5. นายแพทยชาตรี ดวงเนตร
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล

7. นายชวลิต 
   เศรษฐเมธีกุล (2) 

8. นายศรีภพ สารสาส 

9. นายธงชัย จิรอลงกรณ

 
 
 
 
 

250,000

375,000

250,000
 

กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

 
 
 
 
 

50,000

 
50,000

กรรมการ
บร�หาร

 

780,000

1,170,000
 

 
780,000

 
 

780,000

กรรมการ
สรรหาฯ

 

200,000
 

300,000
 
 

200,000

200,000

 

กรรมการ
ตรวจสอบ

 
 
 

735,000

 
 

350,000
 
 
 

กรรมการ
บร�ษัท

900,000

600,000

600,000

600,000

550,000
600,000

600,000

600,000

550,000

8,976,710

6,964,490

7,154,490

7,019,490

5,934,490
7,064,490

6,909,490

6,484,490

6,714,490

8,076,710

5,384,490

5,384,490

5,384,490

5,384,490
5,384,490

5,384,490

5,384,490

5,384,490

ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ/

กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 

ประธานคณะผูบริหารและ

กรรมการผูอำนวยการใหญ/

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน/ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

คาเบี้ยประชุม
(หนวย : บาท)
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คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดรับจากบริษัทยอย 

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร 4 ลำดับแรก ในรูปของเงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุมเปนเงินรวม 115.05 

ลานบาท    
นอกจากนี้บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหาร 4 ลำดับแรกดังกลาว เปนเงินรวม 3.50 ลานบาท โดยอัตรา

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกลาวเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป 

หมายเหตุ
(1) บำเหน็จกรรมการจายในป 2561 สำหรับกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระหวางวันประชุมผูถือหุน 2560 - วันประชุมผูถือหุน ป 2561 (12 เมษายน 2560 - 11 เมษายน 2561) 
     ตามสัดสวนระยะเวลาการดำรงตำแหนง
(2) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ไดรับอนุมัติแตงต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ใหดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการ
     ตรวจสอบเดิมที่ลาออกและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 3/2561 เปนตนไป
(3) แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 
     และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตั้งแตการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เปนตนไป
(4) นายอาสา สารสิน ไดรับอนุมัติแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ใหดำรงตำแหนงกรรมการ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก
     และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 4/2561 เปนตนไป

หมายเหตุ
บำเหน็จกรรมการจายในป 2561 สำหรับกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางวันประชุมผูถือหุน 2560 - วันประชุมผูถือหุน ป 2561 (12 เมษายน 2560 - 11 เมษายน 2561) 
ตามสัดสวนระยะเวลาการดำรงตำแหนง

กรรมการอิสระของบร�ษัท
ที่ดำรงตำแหนงในบร�ษัทยอย ตำแหนง

บำเหน็จ
กรรมการ

เบี้ยประชุม
กรรมการ รวม

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี 191,850.00 136,850 55,000กรรมการอิสระบริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

(หนวย : บาท)

รายช�่อกรรมการบร�ษัท ตำแหนง
บำเหน็จ

กรรมการ (1) รวม
กรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

10. แพทยหญิงปรมาภรณ 
     ปราสาททองโอสถ (3)
11. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

12. นายอัฐ ทองแตง
13. นายกานต ตระกูลฮุน
14. นายอาสา สารสิน (4)
15. นางนฤมล นอยอ่ำ

250,000

 
 
 
 

250,000
1,375,000

กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

 
 

75,000

 
 
 
 

175,000

กรรมการ
บร�หาร

660,000

 
 
 
 
 

4,170,000

กรรมการ
สรรหาฯ

 
 
 
 
 

900,000
 

กรรมการ
ตรวจสอบ

490,000

 
 
 
 

1,575,000

กรรมการ
บร�ษัท

600,000

550,000

550,000
550,000
450,000

 
8,300,000

6,894,490

6,499,490

5,934,490
2,216,980

450,000
250,000

85,468,080

5,384,490

5,384,490

5,384,490
1,666,980

0
 

68,973,080

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

กำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คาเบี้ยประชุม
(หนวย : บาท)

1

2

ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คชินทร  

นายสมบัติ อุทัยสาง  

                  รวม

3,289,700

3,437,220

6,726,920

21/11/2560

1/12/2560

ลำดับที่ กรรมการที่ออกจากตำแหนงระหวางปกรรมการ วันที่ลาออก บำเหน็จกรรมการ
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4.2 คาตอบแทนอื่น
คารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก 
กรรมการจากภายนอกท่ีไมมีสถานะเปนพนักงาน/ ผูบริหารตามสัญญาจางของบริษัท จะไดรับวงเงินคารักษาพยาบาลจำนวน 3 ลานบาท/

คน/ป เพื่อใชสำหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ ทั้งนี้ เปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2561 โดยวงเงินดังกลาวนับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำปในครั้งถัดไป  

ณ วันท่ี 11 เมษายน 2561 (วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561) บริษัทมีกรรมการจากภายนอกท่ีไมมีสถานะเปนพนักงาน/ผูบริหาร
ตามสัญญาจางของบริษัท จำนวน 7 ทาน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย
สันตศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ นายกานต ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ และนายอาสา สารสิน 
โดยในรอบป 2561 บริษัทมีคาใชจายดานการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอก 7 ทาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 437,942.50 บาท 

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของคาเบ้ียประชุมและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงคารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก ท่ีไดรับ

อนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทไมมีคาตอบแทนอื่นที่ใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 
ผูบริหาร 
นอกเหนือจากผลตอบแทนอ่ืนในรูปของรถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือแลว ผูบริหารของบริษัทจะไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล

ตามระเบียบของบริษัทที่ไดวางไว เชนเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท 

5. บุคลากร  
จำนวนบุคลากร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานประจำ จำนวนรวม 32,293 คน และแพทยประจำรวม 2,861คน และมี

พนักงานชั่วคราวรวม 6,510 คน และแพทยที่ปรึกษารวม 9,582 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสู

เปาหมายได จึงกำหนดใหมีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแตละปไวอยางชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไวหลายระดับ ไดแก

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม
เพ่ือเปนการแนะนำองคกร และชวยใหผูเขารวมงานใหมเขาใจในวัฒนธรรมองคกร โครงสรางการบริหารและการจัดการ ผานการเรียนรู

รวมกับกลุมผูบริหารและพนักงานปจจุบัน ท้ังน้ี เพ่ือใหพนักงานมีความรูและความเขาใจในหนาท่ีรับผิดชอบเบ้ืองตน ซ่ึงจะชวยพัฒนาและ
ดึงศักยภาพสวนตัวใหพรอมสำหรับการทำงานในองคกรตอไป

2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) 
ไดกำหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑการเล่ือนตำแหนง/ปรับระดับตำแหนง (Promotion

Path) ที่ชัดเจนใหกับพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สำหรับกลุมที่จะขึ้นดำรงตำแหนงทางการบริหาร
ในแตละระดับไว และในการจัดเตรียมพนักงานเพื่อกาวสูการเปนผูบริหารและเติบโตทางสายอาชีพ 

3. การฝกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน (Training and Development) 
ในป 2561 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทน้ันยึดหลักกลยุทธท่ีสำคัญ 3 ประการ ไดแก ประการท่ีหน่ึงคานิยมหลักขององคกร (BDMS 

Values) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสมรรถนะภาวะผูนำ (Leadership Competencies) ประการที่สองคือกลยุทธมุงสูศูนยแหงความเปนเลิศ
ทางดานการบริการทางการแพทย (Center of Excellence: COE) และประการที่สามคือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานใหมี
ศักยภาพในระดับสูงสามารถแขงขันกับตลาดธุรกิจการบริการดานการแพทยในระดับโลกไดอยางทัดเทียม 

หมายเหตุ แพทยประจำ หมายถึง แพทยที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต 40 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป แตแพทยดังกลาวไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท

ประเภท รวมพนักงานชั�วคราว/แพทยที่ปร�กษา (part time) พนักงานประจำ/แพทยประจำ (full time)

พยาบาล

พนักงานทั่วไป

รวมพนักงานทั้งสิ้น

แพทย

2,764

3,746

6,510

9,582

 7,656

 24,637

 32,293

2,861

(หนวย : คน)
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การพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในป 2561 มีแนวทางที่สำคัญ 5 เรื่องดังตอไปนี้ 
1 การพัฒนาสรางมาตฐานงานบริการของพนักงานบริษัทในเครือ
บริษัทเล็งเห็นวาการท่ีพนักงานมีมาตรฐานการบริการท่ีดีเย่ียมจะเปนหัวใจสำคัญท่ีจะสรางความประทับใจใหกับลูกคาควบคูไปกับการ

บริการรักษาทางการแพทยที่เปนเลิศ บริษัทจึงมีการออกแบบหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานบริการ โดยรวมกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเพ่ือออกแบบหลักสูตร ศึกษาคนควาวิจัย และสังเกตการณพฤติกรรมของผูมารับบริการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาหลักสูตรการ
พัฒนามาตรฐานงานบริการน้ันมีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะใชฝกอบรมพนักงาน อีกท้ังบริษัทยังมีการฝกอบรมเพ่ือสรางเจาหนาท่ีฝกอบรม
มาตรฐานงานบริการภายใน (Internal Service Standard Instructor) พรอมทั้งจัดทำคูมือมาตรฐานงานบริการสำหรับโรงพยาบาลและ
บริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อใชในการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศอยางตอเนื่อง 

2 การสรางผูนำภายในบริษัท 
บริษัทเล็งเห็นวาผูบริหารระดับสูงของบริษัทน้ัน เปนผูท่ีมีความรูความสามารถท้ังในระดับประเทศและระดับสากลอยางแพรหลาย อัน

เน่ืองมาจากผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดผานการเรียนรูและส่ังสมประสบการณการบริหารธุรกิจ การบริหารงาน และมีเร่ืองราวของความ
สำเร็จ (Success Story) ทางดานการบริหารเปนอยางดี ดังท่ีจะเห็นไดวาผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลายทานไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับ
หลากหลายธุรกิจไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนมากมาย จึงเห็นควรวาผูบริหารเหลานี้ควรนำความรูและประสบการณมาถายทอดใหกับ
ผูบริหารรุนตอๆ ไปของบริษัท ดังน้ัน จึงไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “BDMS Leader trains Leaders” เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท ตั้งแตระดับประธานคณะผูบริหารกลุมและประธานคณะผูบริหารในสายงานตางๆ ไดถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการ
บริหารใหกับผูบริหารในระดับผูอำนวยการโรงพยาบาลและกรรมการผูจัดการบริษัทในเครือ เพราะเชื่อวาการเรียนรูผานการถายทอด
ประสบการณจริงจากผูบริหารระดับสูงเหลาน้ีจะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทำใหเกิดความเขาใจไดชัดเจนและตระหนักถึงความสำเร็จท่ีจะเกิดข้ึน 
อีกทั้งยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของทุกโรงพยาบาลและบริษัทในเครืออีกดวย 

3 การสรางทีมเครือขายพนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เขมแข็ง 
การสรางทีมเครือขายท่ีเขมแข็งถือเปนอีกหน่ีงเร่ืองท่ีบริษัทใหความสำคัญ เน่ืองจากการบริหารงานแบบเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบไปดวยหลายบริษัท ทั้งในสวนที่เปนกลุมธุรกิจโรงพยาบาลและกลุมธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาลนั้น ตองอาศัย
ความรวมมือกันในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษัทไดเร่ิมจากการสราง
เครือขายของเจาหนาที่ทรัพยากรบุคคลที่ดูแลงานดานการสรรหาวาจาง (BDMS Human Resources Recruitment Network) กอน 
ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพในการสรรหาวาจางบุคลากรไดทันตามเวลาที่กำหนดมากขึ้น และไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการ
ของบริษัทมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการชวยเหลือเรื่องการขาดแคลนบุคลากรระหวางกันของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของลูกคาในแตละไตรมาส ดวยหลักการเดียวกันของความสำเร็จนี้ในป 2561 บริษัทไดสรางเครือขายของเจาหนาที่
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (BDMS Human Resources Development Network) โดยไดจัดหลักสูตร “Creating a Strong HR Leadership 
Team” เพ่ือสรางทีมเจาหนาท่ีพัฒนาทรัพยากรบุคคลเครือขายสำหรับเปนวิทยากรฝกอบรมภายในฝกอบรมเร่ืองการทำงานรวมกัน (Teamwork) 
และเพ่ือเปนการสรางเจาหนาท่ีท่ีดูแลงานดานสันทนาการและแรงงานสัมพันธใหแตละโรงพยาบาล และบริษัทในเครือ โดยพนักงานกลุมน้ี
จะรับหนาท่ีเปนวิทยากรภายในจัดฝกอบรมพนักงานตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายไมเพียงแตสำหรับโรงพยาบาลหรือบริษัทของตนเทาน้ัน 
แตยังขยายผลถึงการเปนวิทยากรใหกับโรงพยาบาลและบริษัทอื่นๆ ภายในเครืออีกดวย 

4 การพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการแพทยของพนักงานในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มีนโยบายอยางตอเน่ืองในการพัฒนาทักษะทางดานการแพทยของพนักงานในเครือ โดยเฉพาะในกลุมพนักงานสายวิชาชีพ (Clinical 

Staff) ตามนโยบายของบริษัท ท่ีจะยกระดับบริการทางการแพทยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence; COE) ในดานตางๆ 
โดยเฉพาะดานออรโธปดิกส อุบัติเหตุ สมองและระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งนั้น ในป 2561 นี้ บริษัท ยังคงรวมมือ
อยางตอเนื่องกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสงพนักงานกลุมสายวิชาชีพเขารวมใน
โครงการ BDMS-OHSU International Health Alliance เพ่ือเรียนรูพัฒนาทักษะเฉพาะทางทางดานการแพทยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
กับสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปนี้บริษัท ไดสงแพทย ทันตแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยไปฝกอบรมที่ OHSU 
กวา 133 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 20.90 

การฝกอบรมทักษะทางคลินิกสำหรับแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย หรือศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิก (BDMS Training 
Center for Clinical Skill) นั้น ปนี้บริษัทไดรับการรับรองอนุมัติจาก Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐ-
อเมริกาใหเปนศูนยฝกอบรมแหงแรกในประเทศไทยที่สามารถฝกอบรมพนักงานโดยใช Simulation-based Training ในชื่อหลักสูตร 
“Certified in BDMS Basic Simulation Trainer Program” ในมาตรฐานเดียวกันกับ Oregon Health & Science University (OHSU) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดจัดฝกอบรมไปแลวทั้งหมด 4 รุนจากทั้งเครือ ถือเปนการยืนยันวา พนักงานของบริษัทมีศักยภาพและความ 
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สามารถในระดับสูงที่สามารถ Accredit ผูมาเขารับการอบรมไดตามมาตรฐานเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา และในปเดียวกันนี้ ศูนย
ฝกอบรมทักษะทางคลินิกยังไดรับรางวัล Society for Simulation in Healthcare Accredited Program Provisional ซึ่งเปนการรับ
รองมาตรฐานจาก Society for Simulation in Healthcare (SSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเปนศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิกแหงแรก
ในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลนี้ 

ในสวนของความเปนผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency Services) บริษัทยังมีการฝกอบรมพนักงานในเรื่องการ
เคลื่อนยายผูปวยแบบครบวงจร โดยไดจัดตั้งเครือขายรักษาผูปวยอุบัติเหตุ (BDMS Trauma Care Network) ขึ้น เพื่อใหเปนศูนยกลาง
ดานการดูแลผูปวยอุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉินอยางครบวงจรตามหลักมาตรฐานสากล ซ่ึงจะกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทยและ
กัมพูชา และไดจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางในทุกดานประจำตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาจะเปนพยาบาล วิสัญญีแพทย หรือ
แพทยจากแผนกตางๆ อยางครบถวน พรอมที่จะประเมินขอมูลผูปวยฉุกเฉินและวินิจฉัยในขั้นแรกรับรวมกัน ซึ่งจะทำใหการดูแลผูปวย
ในเบื้องตนเปนไปอยางถูกตองแมนยำ ตั้งแตการรับแจงเหตุซึ่งจะมีหนวยงาน BDMS Alarm Center ชวยประสานงานทีมแพทยฉุกเฉิน 
ในการออกไปดูแลผูปวยเบื้องตน รวมไปถึงการจัดหาและติดตอโรงพยาบาลในเครือขายที่ใกลที่สุดและเหมาะสมที่สุด จนไดรับการรองรับ
จาก “มาตรฐานการเคล่ือนยายผูปวยของอเมริกา” (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems - CAMTS) 
ซึ่งเปนมาตรฐานการเคลื่อนยายผูปวยทางบกและทางอากาศที่เปนที่ยอมรับในระดับโลกอีกดวย 

5 การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E – Learning  และ Viral Clip ผาน Social Media 
ในป 2561 บริษัทไดพัฒนาชองทางการเขาฝกอบรมผานระบบ E-learning ใหครอบคลุมไดท้ังเครือ และสามารถเขาถึงขอมูล รวมท้ัง

ศึกษาและทำแบบทดสอบไดหลายชองทางมากขึ้น ไมวาจะผานโทรศัพทมือถือ หรือการใชคอมพิวเตอรสวนตัว โดยระบบนี้จะถูกปรับให
อยูใน Cloud System อยางสมบูรณแบบในปลายป 2562 จะมีการจัดทำการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
ภายในบริษัท ในรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนออนไลนตางๆ ท่ีสามารถแสดงผลผานทางชองทางตางๆ ไดไมวาจะเปนการจัดทำภาพยนตร
ส้ันแอนนิเมช่ันใหความรูเร่ืองจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท การทำส่ือ Viral Clip เพ่ือสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร (Employee 
Engagement) ซึ่งที่ผานมาคอนขางประสบความสำเร็จ มีผูเขาไปชมประมาณ 4,000,000 views ตัวอยางเชน Unseen Nurse Story 
ที่นำเอาชีวิตการทำงานของพยาบาลคนรุนใหมมาถายทอดใหเกิดความรักตออาชีพพยาบาล

นอกจากนี้ มีการทำสื่อภาพยนตรสั้น Music Video (MV) การสรางคานิยมหลักขององคกร (BDMS Values) ในรูปแบบที่พนักงาน
จดจำไดงาย การจัดทำการบันทึกการอบรมหลักสูตรตางๆ ในรูปแบบวิดีโอเพ่ือเปนขอมูลหลักในการบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
ผานระบบ E-Learning พรอมทั้งพัฒนาตอยอด โดยจัดทำหลักสูตร “BDMS Health Informatics E-Learning” ซึ่งเปนการเรียนแบบ 
online ผานระบบ Electronic Learning Management System (ELMS) หลักสูตรนี้ถือเปนหลักสูตรของ Medical Informatics จาก
สถาบัน Oregon Health and Science University OHSU 

ขอมูลการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในชวงป 2559-2561 

ขอพิพาทดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่มีนัยสำคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน ซ่ึงประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เปนเงินรวม 18,766.9 ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในสวนของบริษัท จำนวน
3,493.5 ลานบาท และบริษัทยอย จำนวน 15,273.4 ลานบาท

รายละเอียด 255925602561

จำนวนพนักงานที่เขาอบรมในแตละป (คน)

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมในแตละป (ชั่วโมง)

9,330

588,890

24,178 

795,330 

32,031

547,592
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• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
• ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
• ปจจัยเสี่ยง 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ทางการแพทย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตน้ำเกลือและธุรกิจรานขายยา
และเวชภัณฑ เปนตน

ว�สัยทัศน พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ 
วิสัยทัศน

โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเปนสถานบริการทางการแพทยในระดับ
ตติยภูมิที่เปนเลิศที่มีมาตรฐานสูงดวยคุณภาพในระดับสากลเพื่อ
ความไววางใจและพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ

พันธกิจ
เรามุงมั่นที่จะเปนผูนำในการใหบริการทางการแพทยที่ไดรับ

การยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัย การบริหารธุรกิจท่ีมีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพโดย
ทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรม
แหงวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ืองเพ่ือประโยชน
และความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่
มั่นคงขององคกร

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม “บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลานบาท 
โดยเร่ิมเปดดำเนินงาน “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2515 และนำหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
เปนบริษัทมหาชนจำกัด ในป 2537 จนถึงปจจุบัน บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,758.22 ลานบาท เปนทุนที่ออกและ
เรียกชำระแลว จำนวน 1,566.90 ลานบาท 

ปจจุบัน บริษัทเปนผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือขายในไทยและกัมพูชา 
จำนวนรวม 46 แหง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ดำเนินการ
ภายใตชื่อโรงพยาบาล 6 กลุม คือ กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุม
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท 
กลุมโรงพยาบาลเปาโล และกลุมโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้
เครือขายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวม
ถึงธุรกิจท่ีใหการสนับสนุนดานการแพทย ไดแก ธุรกิจหองปฏิบัติการ
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เพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทไดมีแนวทางดำเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
ดานโรงพยาบาล
• ตติยภูมิที่เปนเลิศ : จัดทำโครงสราง กระบวนการ และผลงาน
ระดับสูง สามารถเทียบไดกับองคกรตติยภูมิที่เปนเลิศระดับโลก
• มาตรฐานสูง : ปรับปรุงมาตรฐานดานการรักษาพยาบาล ดานการ
บริการ ดานประสิทธิภาพและดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมจาก
ระดับตติยภูมิใหดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• คุณภาพระดับสากล : มีความรวมมือกับองคกรทางการแพทย
ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เพ่ือใหมีการรับรองคุณภาพอยางเปนทางการ
ระดับสากล 
ดานผูรับบริการ
• ความไววางใจ : ใหการรักษาที่เนนคุณภาพและความปลอดภัย 
ในราคาที่เปนธรรมและโปรงใส
• ความพึงพอใจ : ใหการบริการท่ีเปนเลิศ สามารถวัดผลเพ่ือปรับปรุง
ไดอยางตอเนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
ป 2561 
การขยายโรงพยาบาลเครือขายและธุรกิจสนับสนุนดานการแพทย
• บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ช่ือ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส 

รีสอรท จำกัด เพ่ือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ BDMS Wellness 
Clinic ใหครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท บริษัท
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวไดมีความรวมมือ
กับ MOVENPICK HOTEL เพ่ือบริหารจัดการ Wellness Resort 
ภายใตชื่อ “Movenpick BDMS Wellness Resort” 

• บริษัทเปด “โรงพยาบาลชีวา ทรานสิช่ันนัล แคร” (Chiva Tran-
sitional Care Hospital) ซ่ึงเปนโรงพยาบาลแหงท่ี 46 ของเครือ 
BDMS เพ่ือใหบริการทางการแพทยในการดูแลสุขภาพระยะฟนฟู 
สำหรับผูปวยสูงอายุท่ีตองการการฟนฟูสุขภาพ ผูปวยหลังผาตัด
และตองฟนฟูทำกายภาพบำบัด และผูปวยที่เปนโรคอัมพาต 
อัมพฤกษ โดยมีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุและ
เวชศาสตรฟนฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด ใหการดูแลรักษา
อยางตอเน่ืองเพ่ือฟนฟูสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการทำกิจกรรมตางๆ โดยมุงหวังใหผูปวยกลับไปสู
สังคมได

46
จำนวนโรงพยาบาลเคร�อข�าย

8,011
จำนวนเตียง

โรงพยาบาล



ศูนย�การแพทย�ฉุกเฉิน เคร�อ BDMS
ได�ผ�านการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยด�านการ
เคลื่อนย�ายผู�ป�วยว�กฤติ ครบทั้ง
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

จากสหรัฐอเมร�กาและยุโรป
CAMTS “Dual Accreditation”

• บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันชีวิต จำกัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษัท ไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นาย-
หนาประกันภัย จำกัด” โดยขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจาก
เดิมซ่ึงดำเนินการเฉพาะในสวนนายหนาประกันชีวิตเพียงอยางเดียว 
ไปสูการเปนนายหนาประกันวินาศภัยดวย 

ดานการแพทยและรักษาพยาบาล
• ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ไดรับ
ประกาศนียบัตรตออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคล่ือน
ยายผูปวยวิกฤติทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS (The 
Commission on Accreditation of Medical Transport 
Systems) สหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 2558-2564 โดยลาสุดไดรับ
การรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission on 
Accreditation of Medical Transport Systems Europe) 
จากยุโรป ต้ังแตป 2561-2564 ถือไดวาเปนรายแรกของโลกท่ีได
รับการรับรองมาตรฐานการเคล่ือนยายผูปวยทางน้ำโดยเรือ และ
เปนรายแรกของเอเชียท่ีผานการรับรองครบทุกหมวดการลำเลียง
ผูปวย ไดแก Rotor Wing, Fixed Wing, Medical Escort, 
Surface Critical Care และ Surface-boat นอกจากน้ัน ยังเปน
ผูบริการลำดับที่สองของเอเชีย และลำดับที่สามของโลกที่ไดรับ 
2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคล่ือนยายผูปวยท่ีเรียกวา 
CAMTS - CAMTS EU “Dual Accreditation”

ท้ังน้ี มีโรงพยาบาลในกลุมท่ีผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การเคล่ือนยายผูปวยทางบก ทางน้ำและทางอากาศ จาก CAMTS 
จำนวน 13 แหง คือ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพ 2.โรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท 3.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร 4.โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม 5.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 6.โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
7.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 8.โรงพยาบาลสิริโรจน อินเตอร 
9.โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 10.โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร 
11.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 12.โรงพยาบาลพญาไท 2 และ 
13.โรงพยาบาลพญาไท 3
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โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
พัฒนาคุณภาพการบร�การ

และการว�นิจฉัยให�ได�
มาตรฐานว�ชาชีพระดับนานาชาติ 

และเก็บข�อมูลว�จัยสร�าง
องค�ความรู�ใหม�

ในการป�องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปดคลินิกปองกันโรคหัวใจและลดไขมัน 
(Preventive Heart and Lipid Clinic) เพ่ือคนหาผูปวยท่ีมีความ
เสี่ยงสูงและปองกันกอนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันใน
อนาคต โดยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตันใหนอยท่ีสุด รวมไปถึงการใหขอมูลความรูแบบ
องครวมในการดูแลและปองกันกอนท่ีจะเกิดโรคหัวใจ นอกจากน้ัน 
ยังมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการบริการและการวินิจฉัย
ใหไดมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ และเพ่ือเก็บขอมูลวิจัยสราง
องคความรูใหมในการปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต โดย
จุดเดนของคลินิกนี้ คือ 

1. One-stop service for heart check-up and preventive 
program ใหการคนหาโรคหัวใจตั้งแตระยะแรกเริ่ม และใหการ
ปองกันโรคต้ังแตระยะเร่ิมตนของการเกิดตะกรัน (Plaque) ท่ีเกาะ
ผนังหลอดเลือดหัวใจหรือเสนเลือดตามรางกาย  

2. Personalized Medicine เปนจุดเริ่มตนของการดูแล
สุขภาพหัวใจยุคใหม ที่ทุกคนจะมีแนวทางปฏิบัติเปนของตัวเอง 
การเลือกยาท่ีตรงกับพันธุกรรมของตนเอง การเลือกชนิดอาหาร
ที่เหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึง โปรแกรมการออกกำลังกาย
ฟนฟูสมรรถภาพหัวใจที่แตกตางตามสาเหตุและความเสี่ยงของ
ตนเอง 

3. Registry and monitoring ขอมูลสุขภาพ ผลการตรวจ
เลือด พยาธิสภาพหลอดเลือดของผูปวย จะถูกเก็บเขาเปนระบบ
ในฐานขอมูลคลินิกปองกันโรคหัวใจและลดไขมัน พรอมท้ังมีการ
เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเฝาติดตามรอยโรค
เปนระยะๆ • โรงพยาบาลกรุงเทพไดนำเทคนิคการผาตัดไทรอยดผานกลองทาง

ชองปากโดยไรแผล (Scarless Thyroidectomy) มาใชในการ
รักษาผูปวย โดยขอดีของการผาตัดวิธีน้ี คือไมมีแผลเปนท่ีคอและ
ซอนแผลไวในปาก สามารถมองเห็นเสนเสียงดวยขนาดที่ขยาย
จากกลอง ทำใหเห็นไดชัดเจนมากข้ึนและลดโอกาสการบาดเจ็บ
ตอเสนเสียง ภาวะแทรกซอนนอย แผลหายเร็ว เสียเลือดนอย 
เจ็บนอย ใชเวลาในการผาตัดไมนาน
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BDMS ACADEMIC 
ANNUAL 

MEETING 2018

• BDMS และโรงพยาบาลในเครือจัดงานประชุมวิชาการ “BDMS 
ACADEMIC ANNUAL MEETING 2018” เมื ่อวันที่ 14-17 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ภายใตแนวคิด 
“Excellent Healthcare Network : Medical Advances 
Meet Compassion” โดยเชิญแพทยผูเชี่ยวชาญสหสาขาจาก
โรงพยาบาลชั้นนำของโลก มารวมแบงปนความรูและประสบ-
การณใหแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด 
และบุคลากรทางการแพทยกวา 1,500 คนที่เขารวมงาน
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1,500
บุคลากรทางการแพทย�กว�า

คน
เข�าร�วมงาน



ป 2560 
• บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด บริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 

99.99 ซึ่งดำเนินกิจการโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และโรง-
พยาบาลเปาโล รังสิต ไดการเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) ของโรงพยาบาลเมโย แลวเสร็จเม่ือ
วันท่ี 18 มกราคม 2560 โดยชำระราคารับโอนกิจการท้ังหมดเปน
เงินสดท้ังจำนวนตามเง่ือนไขในสัญญาโอนกิจการท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี 
บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 600 ลานบาท 
เปน 1,000 ลานบาท เพ่ือชำระราคาคาโอนกิจการดังกลาว พรอม
ท้ังไดเปล่ียนช่ือกิจการ จากโรงพยาบาลเมโย (บริษัทเมโยโพลีคลีนิค 
จำกัด) เปน “โรงพยาบาลเปาโลเกษตร” นับเปนโรงพยาบาล
แหงที่ 44 ของเครือ BDMS  

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร เปนโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 162 
เตียง ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง และต้ังอยูในทำเลท่ีดีใกลแนว
รถไฟฟา สามารถเปน Referral Network Hospital ใหกับ
โรงพยาบาลในเครือ และไดเขารวมเปนโรงพยาบาลประกันสังคม
ในป 2561 

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
บริษัทถือหุนรอยละ 100 ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ-
สุราษฎร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี อยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นับเปนโรงพยาบาลแหงที่ 45 ของ
เครือ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร เปนโรงพยาบาล
ทุติยภูมิขนาด 150 เตียง โดยเปดใหบริการในชวงแรก จำนวน 
31 เตียง 

• โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน ซึ่งตั้งอยูบนถนนเยาวราช ได
เปล่ียนช่ือโรงพยาบาล เปนโรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน โดย
เปนหน่ึงในโรงพยาบาลภายใตการบริหารงานของกลุมโรงพยาบาล
สมิติเวช  

• บริษัท จัดต้ัง BDMS Alarm Center โดยเปนศูนยกลางของเครือ
ขายโรงพยาบาล BDMS เพื่อใหบริการผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน
อยางครบวงจรตามมาตรฐานสากล พรอมการรักษาพยาบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ นำวิวัฒนาการการฉายแสงท่ีมีความแมนยำ 
(Precision Radiation Therapy) มาใชกับการรักษาทางดานรังสี 
ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวไดแก เคร่ืองฉายรังสี EDGE ท่ีมีความแมนยำ 
รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกตองเฉพาะมะเร็งแตละชนิด เปนมิติใหมทาง
การฉายแสงที่เรียกวารังสีศัลยกรรม หรือรังสีรวมพิกัด (Radio-
surgery) ซึ่งเปนการฉายรังสีพลังงานสูงในเวลาอันสั้นเปนทาง
เลือกแทนการผาตัด 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดตัวหนวยการเคลื่อนไหวระบบทางเดิน
อาหาร (GI Motility Unit) พรอมเทคโนโลยีชวยตรวจรักษาโรค
ทองผูกและกรดไหลยอน 

• ศูนยทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดเทคนิค Computer 
Guided Implant Surgery กระบวนการใชคอมพิวเตอรชวยใน
การวางแผนและกำหนดตำแหนงรากฟนเทียมในการรักษา 

• ศูนยขอสะโพกและขอเขากรุงเทพ เปดเทคนิคผาตัดเปลี่ยนขอ
สะโพกเทียมแบบไมตัดกลามเน้ือดวยเทคนิคซอนแผลผาตัด Bikini 
Incision ซึ่งทำใหผูปวยฟนตัวไดเร็ว ลดอัตราการเกิดขอสะโพก
หลุดหลังการผาตัด 

• ศูนยโรคระบบทางเดินปสสาวะกรุงเทพ รพ. กรุงเทพ เปดตัว
เทคโนโลยีการผาตัดตอมลูกหมากดวยการสองกลองผานทางเดิน
ปสสาวะ เพื่อขูดตอมลูกหมากและจี้ดวยระบบไฟฟาและเลเซอร

• ศูนยศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดบริการลดน้ำหนักดวย
วิธีผาตัดสองกลองแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) 
โดยการผาตัดสองกลองลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อลดขนาด
และลดการดูดซึมของกระเพาะอาหาร 
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BDMS Alarm Center
ศูนย�กลางของเคร�อข�ายโรงพยาบาล BDMS 
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INTERNATIONAL CALLS : +662-226-4565 

ALARM
CENTER

ONE NUMBER
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FOR LIFE CARE



ALARM CENTER

Ground Ambulance 

Helicopter Emergency
Medical Service (HEMS)

Comprehensive
Modes of Transportation

BDMS ALARM CENTER 
…ฉับไว พร�อมช�วยทุกนาทีชีว�ต

เฮลิคอปเตอร�ทางการแพทย�ฉุกเฉิน (Sky ICU)
นับเป�นแห�งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

ALARM CENTER

150 worldwide insurance and 
assistance companies with 
more than 12,000 transactions

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถมอเตอร�ไซค�พยาบาลฉุกเฉิน

เฮลิคอปเตอร�ทางการแพทย�ฉุกเฉิน

การพยาบาลทางอากาศ

เร�อพยาบาลฉุกเฉิน

ศูนย�แจ�งเหตุฉุกเฉิน บีดีเอ็มเอส 
ให�บร�การครบวงจรแบบ 
One Number, All Access 
พร�อมรับแจ�งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร�โทร.1724 

Helipad
Bases
ลานจอดเฮลิคอปเตอร�บน
อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
พร�อมรับและรักษาผู�ป�วยทันที
ที่เฮลิคอปเตอร�ลงจอด



• บริษัทไดรวมลงนามบันทึกความรวมมือกับ 5 ภาคี ไดแก กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
วิริยะประกันภัย และแองเจ้ิลไลฟ ในโครงการ "Tourism Health-

care Emergency System" เพื่อยกระดับความปลอดภัยนัก
ทองเท่ียวจีนในดานการชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินแบบครบ
วงจร ตั้งแตการใหคำปรึกษา แนะนำวิธีรักษาพยาบาลเบื้องตน 
ผานแอพพลิเคชั่นแองเจิ้ลการด จนถึงบริการชวยเหลือฉุกเฉิน
กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยตลอด 24 ชั่วโมง ผานศูนย BDMS 
Alarm Center รวมถึงบริการยานพาหนะเคลื่อนยายผูปวยที่
รวดเร็ว ทั้งทางบก เรือ และอากาศ 

ป 2559 
• บริษัท รอยัลบางกอกเฮลธแคร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัท

ถือหุนรอยละ 100 ไดเขาซื้อหุนสวนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท 
กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด (BHS) จากบริษัท 
เซาทอีสทแอร จำกัด ทำใหเครือ BDMS เปนผูถือหุนรอยละ 100 
ใน BHS และ BHS ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท 
เปน 300 ลานบาท โดย BHS ใหบริการเฮลิคอปเตอร-Sky ICU 
(การเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินดวยเฮลิคอปเตอร) จำนวน 2 ลำ 
ประกอบดวย เฮลิคอปเตอร BHS1 (รุน EC145) และ เฮลิคอป-
เตอร BHS2 (รุน H145) ซ่ึงพรอมปฏิบัติงาน 24 ช่ัวโมงเพ่ือชวย
เหลือผูปวยฉุกเฉิน

• บริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จำกัด บริษัทยอยของ
บริษัท เขาทำสัญญาเชาเคร่ืองบินรุน ATR72 จากบริษัท การบิน-
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญามีระยะเวลา 3 ป เพื่อใชเปน
อากาศยานในการเคล่ือนยายและรักษาผูปวยของโรงพยาบาลใน
เครือ BDMS ทั้งในและตางประเทศ 

• บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ช่ือ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการ
ทรัพยสิน จำกัด เพื่อบริหารจัดการทรัพยสินของกลุมบริษัทที่ไม
เกี่ยวของโดยตรงกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล มีทุนจด
ทะเบียน 10 ลานบาท และบริษัท เปนผูถือหุนรอยละ 100 

• บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมชื่อบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส 
คลินิก จำกัด (BDMS Wellness Clinic) โดยถือหุนรอยละ 100 
เพ่ือซ้ือท่ีดินบริเวณโครงการปารคนายเลิศ ซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 2 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จำนวนเนื้อที่รวมประมาณ 15 ไร 
และส่ิงปลูกสรางซ่ึงประกอบดวยอาคารโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปารค
นายเลิศ อาคาร Promenade รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 
10,800 ลานบาท และงบประมาณลงทุนปรับปรุงทรัพยสินอีก
เปนเงินประมาณ 2,000 ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงการศูนย
สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic ซ่ึงเปนธุรกิจดาน
บริการสุขภาพ มุงดูแลใหผูใชบริการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงในองครวม
ทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงมีอายุยืนยาว (Longevity) 
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BDMS Wellness Clinic 
มุ�งดูแลให�ผู�ใช�บร�การ

มีสุขภาพที่แข็งแรงในองค�รวม
ทั้งด�านร�างกายและจ�ตใจ 

รวมถึงมีอายุยืนยาว



บร�ษัท สหแพทย�เภสัช จำกัด 
ผลิตยาด�วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม

โรงงานยาในต�างประเทศ
และได�รับรางวัล อ.ย. 

ควอลิตี้ อวอร�ด 3 ป�ติดต�อกัน

• บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (Medic Pharma) บริษัทในเครือ 
เปดโรงงานผลิตยาแหงใหมบนเน้ือท่ี 15 ไร ในนิคมอุตสาหกรรม
สินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดวยเทคโนโลยีผลิตยาที่ทันสมัย 
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมโรงงานยาในตางประเทศ 

• ศูนยขอสะโพกและขอเขากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดตัว
นวัตกรรมในการรักษาโรคกระดูกสะโพกเส่ือม ดวย “เทคนิคการ
ผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกแนวใหมแบบไมตัดกลามเนื้อ” (Direct 
Anterior Approach Total Hip Replacement) 

• โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญเปดศูนยตรวจการนอนหลับ
และศูนยลมชักกรุงเทพ (Bangkok Sleep & Epilepsy Center) 
เปนหองตรวจ Sleep Lab เพื่อตรวจผูปวยที่มีปญหาผิดปกติใน
ระหวางการนอน 
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• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดเทคนิคการวินิจฉัยโรคกระดูกและขอได
อยางตรงจุดดวยเคร่ืองเอกซเรย 3 มิติแบบเต็มตัว Biplane Imaging 
(EOS) สามารถสรางภาพ 3 มิติไดภายในการถายภาพในคร้ังเดียว 
ใชปริมาณรังสีนอยกวาเครื่องเอกซเรยทั่วไป 6-9 เทา

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ เปดตัวนวัตกรรมชวยในการตรวจวินิจฉัย
โรคมะเร็งดวย เคร่ืองเพทซีที สแกนรุนใหม New PET/CT พรอม
ระบบ flow motion ที่สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งไดรวดเร็ว 

• โรงพยาบาลพญาไท 1 ไดรับการรับรองใหเปน“ศูนยโรคหลอด
เลือดสมองแบบครอบคลุม” หรือ “Comprehensive Stroke 
Center” จาก DNV-GL อันเปนการรับรองมาตรฐานระดับสากล
จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

• โรงพยาบาลพญาไท 1 เปดตัว “หนวยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน” 
หรือ “Mobile CT & Stroke Treatment Unit” นวัตกรรม
การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย ท่ีสามารถ
รักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันไดรวดเร็วกวารถพยาบาล
ทั่วไป
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THAILAND'S TOP CORPORATE
 BRAND VALUES 2018

MOST OUTSTANDING
 COMPANY IN THAILAND

GLOBAL HEALTH AND
 TRAVEL AWARDS 2018

TOP INNOVATIVE
 ORGANIZATION AWARD

IR MAGAZINE FORUM &
AWARDS - SOUTH EAST ASIA 2018

OUTSTANDING INVESTOR
RELATIONS AWARDS

THE BEST MANAGED
HEALTHCARE COMPANY IN ASIA

บริษัทไดรับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brand Values 2018" หมวดธุรกิจการ
แพทย เปนปท่ี 4 ติดตอกันดวยมูลคาแบรนดองคกร 271,065 ลานบาท จากคณะพาณิชย-
ศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงมอบรางวัลดังกลาวใหแกบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาแบรนดองคกรสูงสุดในทุกหมวดธุรกิจของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำป 2561  

บริษัทไดรับรางวัลกิจการดีเดนของไทยในระดับเอเชียดานธุรกิจการแพทย “Most Out-
standing Company in Thailand - Healthcare Sector” ในงาน Asia’s Outstand-
ing Companies Poll 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asiamoney ที่สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อมอบรางวัลใหแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีผลงานทางการเงินดีเดน 
มีคณะผูบริหารที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนมีกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธที่ดี 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรับรางวัล Global Health and Travel Awards 2018 จากงาน
ประชุมดานการดูแลสุขภาพและการทองเที่ยวเอเชียแปซิฟก 2018 (The Asia Pacific 
Healthcare and Medical Tourism Summit 2018) ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม 
รวมทั้งสิ้น 5 รางวัลไดแก 1. Hospital of The Year in Thailand เปนปที่ 3 ติดตอกัน 
2. Hospital of the Year in Asia Pacific 3. Orthopaedic Service Provider of the 
Year in Asia Pacific 4. Transplant Service Provider of the Year in Asia Pacific 
และ 5. Neurology Service Provider of the Year in Asia Pacific 

บริษัทไดรับรางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia ในงาน Asia’s 
Best Companies 2018 ซ่ึงจัดข้ึนโดยนิตยสาร FinanceAsia เพ่ือมอบรางวัลใหแกบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีผลงานทางการเงินดีเดน มีคณะผูบริหารท่ียอดเย่ียม ตลอด
จนมีกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธและดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทไดรับรางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำป 2561 (Top Innovative Organi-
zation Award) ในงานสัปดาหนวัตกรรมไทย 2561 โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ รวม
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดข้ึนเพ่ือมอบรางวัลใหแกองคกรท่ีใหความสำคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย งานวิจัย และการสรางนวัตกรรม 

บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Outstanding Investor 
Relations Awards) ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 100,000 ลานบาท จาก
โครงการ SET Awards 2018 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทไดรับ 5 รางวัลยอดเยี่ยมดานนักลงทุนสัมพันธ จากงาน IR Magazine Forum & 
Awards - South East Asia 2018 ซ่ึงจัดข้ึนโดยนิตยสาร IR Magazine ท่ีประเทศสิงคโปร 
เพ่ือมอบรางวัลใหแกบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีความโดดเดนดานนักลงทุน
สัมพันธ 1. Best Overall IR (large capitalization) 2. Best IR Officer (large capitali-
zation) 3. Best in Country - Thailand 4. Best in Sector - Healthcare 5. Best 
Corporate Governance & Disclosure

01
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รางวัล
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1. Oregon Health & Science University (OHSU) 
บริษัทรวมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) เปดตัว BDMS-OHSU 
International Health Alliance เพื่อมุงสูความเปนศูนยกลางระดับนานาชาติและพัฒนา
ยกระดับเปนศูนยความเปนเลิศดานการแพทยในทุกๆ ดาน เชน ดานอาชีวอนามัย (Oc-
cupational Health) กุมารเวชศาสตร เวชศาสตรฟนฟู Clinical Simulation และ Pre-
ventive Cardiology ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

2. Sano Hospital
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดลงนามรวมกับ Sano Hospital ประเทศ
ญ่ีปุน เพ่ือรวมมือในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวของกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร โดยมี ความรวมมือดานนวัตกรรมการสองกลอง ระบบทางเดินอาหารและมะเร็ง
กระเพาะอาหาร เพ่ือยกระดับทางการแพทยอยางตอเน่ืองรวมถึงการจัดต้ังระบบสงตอผูปวย
ระหวางสองโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของโรค 

3. MD Anderson 
บริษัทรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน “สถาบัน
พี่สถาบันนอง” (Sister Institution) กับศูนยมะเร็ง เอ็มดี แอนเดอรสัน แหงมหาวิทยาลัย
เทกซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas MD Anderson Cancer Center) ภายใต 
Global Academic Programs ของ MDACC เปนความรวมมือระหวางสามสถาบันโดย
องคกรแพทยภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เพ่ือสงเสริมงานวิจัย
ท้ังท่ีเปนงานวิจัยพ้ืนฐานและการพัฒนา วิธีการรักษาใหมๆ  ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาระหวางภูมิภาคเพื่อการปองกันการเกิดโรคมะเร็ง รวม
ถึงการรักษาใหหายหรือมีชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุข 

4. Stanford University
ศูนยกระดูกและขอกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ และแผนกศัลยศาสตรออร-
โธปดิกส มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ไดลงนามความรวมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรู
และทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกส เพ่ือมุงเนนความเปนเลิศในการดูแลรักษาผูปวย
ท่ีมีปญหาทางกระดูกและขอ โดยมุงพัฒนาความรูผานการศึกษาวิจัยตลอดจนเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหาดังกลาว การลงนามคร้ังน้ี จะนำมาซ่ึงความรวมมือในการ
ศึกษา การวิจัย และการประชุมสัมมนาทางการแพทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การแพทย 

5. ความรวมมือกับศัลยแพทยดานสมองระดับแถวหนาของโลก  
บริษัทไดรวมมือกับนายแพทยคีธ แอล แบล็ค ผูอำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท 
แมกซีน ดันนิทซ, ซีดาร-ไซไนน เมดิคัล เซ็นเตอร (Maxine Dunitz Neurosurgical 
Institute at Cedars - Sinai in USA) ในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความ
สามารถการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท ทำใหบริษัทกาวสูการเปนสถาบันการ
รักษาดานสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร) ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก  

ความรวมมือทางการแพทย 
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6. Heavy Ion Therapy (อนุภาคบำบัด) 
โรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญดาน
การรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ไดตอสัญญาบันทึกความเขาใจเรื่อง การฉายรังสีดวย
ไอออนหนัก (Heavy Ion Therapy) กับ กลุมบริษัท Chrismon จากประเทศญี่ปุน

การฉายรังสีดวยไอออนหนัก (Heavy Ion Therapy) เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถเปน
การรักษาเดนที่ชูศักยภาพของการเปนศูนยกลางของการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก ดวยประสิทธิภาพในการรักษาท่ีใชระยะเวลาท่ีส้ันลงและผลขางเคียงนอย การฉาย
รังสีดวยไอออนหนักสามารถทำใหมีผลการรักษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สำหรับผูปวยรายที่
ไมเหมาะกับการฉายรังสีท่ัวไป หรือสำหรับผูปวยท่ีรักษาดวยการฉายรังสีแบบเดิมแลวไมได
ผล และจะเปนทางเลือกท่ีดีสำหรับผูปวยสูงอายุท่ีไมเหมาะกับการผาตัด ประโยชนของการ
รักษาดวยการฉายรังสีดวยไอออนหนัก คือ มีความแมนยำสูง สามารถทำลายเซลลมะเร็งใน
เน้ือเย่ือท่ีอยูลึกดวยปริมาณรังสีท่ีเหมาะสม เน่ืองจากลำแสงของรังสีจะชวยลดพลังงานสวน
ใหญในตำแหนงที่ตองการรักษา เพื่อใหปริมาณไอออนไหลผานเขาไปในรางกายแลวมีผล
กระทบตอเซลลปกตินอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

7. Nagoya University 
บริษัทลงนามในความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุน ในประเด็นสำคัญ 2 
เรื่องคือ 
1. ความรวมมือทางการศึกษา โดยมีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการแพทยระหวาง 2 สถาบัน 

ในการฝกอบรมทุกๆ แขนงทางการแพทย  
2. การแนะนำและสงตอผูปวยระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในกรณีที่ผูปวยจะมี

การเดินทางมาประเทศไทย (และประเทศเพื่อนบาน) หรือ เดินทางไป Nagoya (และ
สถานที่ใกลเคียง) 

จึงถือวาเปนโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของไทย เพื่อการให
บริการที่เปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีตัวแทนจากสถานทูตญี่ปุนประจำประเทศ
ไทยรวมเปนสักขีพยานความรวมมือในครั้งนี้  

8. ความรวมมือกับบริษัท Straumann 
ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรวมมือกับบริษัท สตรอแมนน (Straumann) ผูเช่ียว-
ชาญดานรากฟนเทียมระดับโลก พัฒนาศักยภาพในการฝกอบรมทันตแพทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาฟนดวยรากเทียมเพื่อการบดเคี้ยวไดดีขึ้น ชวยรองรับการดูแล
ปญหาสุขภาพในชองปาก โดยไดรับการแตงต้ังเปน Straumann Partner Center Thailand
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9. Doernbecher Children’s Hospital 
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ไดเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรรวมกับ โรงพยา-
บาลเด็กที่มีชื่อเสียง “Doernbecher Children’s Hospital” รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งไดรางวัลชนะเลิศ ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประจำป 
2557 จาก University Health System Consortium of Hospitals for Pediatric 
Quality และไดเปดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช” ท้ังแคมปส สุขุมวิทและศรีนครินทรเขา
ดวยกัน และพัฒนาใหเปน Excellent Center โดย โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชจะเปนหน่ึงใน
ปจจัยสำคัญที่สนับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยที่จะกาวสูการเปนศูนยกลาง
ทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) ตอไป 

10. สถาบันออรโธปดิกสรัฐมิสซูรี่ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
บริษัทและสถาบันออรโธปดิกส รัฐมิสซูร่ี (Missouri Orthopaedic Institute) รวมลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรูและทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกส 
ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย เพื่อมุงพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง รวมท้ังเพ่ือสงเสริมงานดานการศึกษาและวิจัยดานออรโธปดิกสและ
ความรวมมือทางการแพทยอ่ืนๆ ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหา
ดานกระดูกและขอในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

11. โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี 
บริษัทและภาควิชาออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร (Han-
nover Medical School) รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู
และทักษะทางการแพทยดานออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ดวยการจัดกิจกรรม
วิชาการตางๆ เชน การประชุมสัมมนาทางการแพทย รวมทั้งการสงบุคลากรทั้งแพทยและ
พยาบาลเขารับการฝกอบรมท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ณ โรงเรียนแพทยฮันโนเวอร ประเทศ
เยอรมนี เพื่อมุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อสงเสริมงานดานการศึกษาและ
วิจัยดานออรโธปดิกสและศัลยศาสตรอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา
ผูปวยที่มีปญหาดานนี้ในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

12. โรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญี่ปุน  
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชในเครือบริษัท กับโรงพยาบาลทากัตสึกิ ประเทศญ่ีปุน รวมลงนาม
ในสัญญาเปนพันธมิตร นำความเช่ียวชาญการดูแลรักษาดานกุมารเวชและหองอภิบาลทารก
แรกเกิด (NICU) รวมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย แลกเปล่ียนประสบการณเพ่ือตอยอด
ศักยภาพความสามารถของสมิติเวช ชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตผูปวยเด็ก พรอมบริการอยางครบ
วงจรตามมาตรฐานสากล

13. บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด รวมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย จัด
ประชุมวิชาการ Inter-hospital Renal Clinicopathological Conference ต้ังแตป 2559 
เปนตนมา เปดโอกาสใหแพทยผูเช่ียวชาญโรคไตและพยาธิแพทย และแพทยประจำบานกวา 
50 ทาน จากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย แลกเปลี่ยนองคความรู
และกรณีศึกษาที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการ และเปนแนวทาง
ในการรักษาตอไป โดยกำหนดใหมีการประชุมวิชาการโรคไตปละ 3 ครั้ง



BDMS Wellness Clinic ให�บร�การดูแลสุขภาพที่มุ�งเน�นด�านเวชศาสตร�การป�องกัน และเสร�มสร�างสภาวะสุขภาพให�ผู�มารับบร�การ 
มีชีว�ตยืนยาวอย�างมีคุณภาพ โดยรวบรวมทีมแพทย�ผู�มีความรู�ความชำนาญด�านเวชศาสตร�ป�องกันจากทั่วโลกและเทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติงานทางการแพทย�ที่ทันสมัย เพ�่อพัฒนาให�เป�น “ศูนย�สุขภาพครบวงจร” แห�งแรกในเอเชียที่มีมาตรฐานสากล พร�อมรองรับ
ผู�รับบร�การทางด�านการแพทย� และโปรแกรมห�องพักเวลเนส

BDMS Wellness Clinic ร�วมกับ Mövenpick Hotels & Resorts พัฒนาร�สอร�ทเวลเนสระดับสากล ณ ถนนว�ทยุ เพ�่อพัฒนาเป�น
ร�สอร�ทสุขภาพ ในชื่อ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ประกอบด�วยห�องพักจำนวน 294 ห�อง พร�อมการบร�การ
โปรแกรมเวลเนสที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ให�คำแนะนำหลักการดูแลสุขภาพด�ายเวชศาสตร�เชิงป�องกัน 



บีดีเอ็มเอส เวลเนส คล�นิก ประกอบด�วยคล�นิกเฉพาะทาง 7 คล�นิก เพ�่อการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม นำโดยแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ
และทีมแพทย�เฉพาะทางที่มีความพร�อมในการให�บร�การอย�างมุ�งมั่น ประกอบด�วย

 คล�นิกเวชศาสตร�ชะลอวัยและฟ��นฟ�สุขภาพ
คล�นิกเวชศาสตร�ชะลอวัยและฟ��นฟ�สุขภาพมุ�งเน�นการป�องกันและชะลอความเส�่อมของร�างกายจากภายใน เร��มตั้งแต�การรับประทาน
อาหาร การออกกำลังกาย และการดำเนินชีว�ตที่ถูกต�อง ร�วมกับการใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัยตรวจว�เคราะห�ร�างกาย โดยละเอียดเพ�่อหา
ความเส�่ยงในการเกิดโรคและป�องกันอย�างทันท�วงที พร�อมบร�การว�ตามินเฉพาะบุคคล (Personalized  Supplement) ภายใต�การ
ควบคุมของทีมแพทย�และเภสัชกรในห�องปฏิบัติการ Compounded Pharmacy ที่ได�มาตรฐานสากล

 คล�นิกเสร�มสร�างและฟ��นฟ�ระบบกล�ามเนื้อและกระดูก
เน�นให�บร�การแบบเฉพาะบุคคล เพ�่อให�ได�ผลการออกกำลังกายที่ดีข�้น โดยออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพ�่อรักษา หร�อพัฒนา
ศักยภาพได�อย�างตรงจ�ด ทั้งการฟ��นฟ� เสร�มสร�าง และพัฒนากล�ามเนื้ออย�างมีประส�ทธิภาพ โดยไม�ต�องผ�าตัด โดยใช�เคร�่องมือทาง
การแพทย� และเคร�่องออกกำลังกาย DAVID 

 คล�นิกศูนย�สุขภาพสมองและความจำ
คล�นิกศูนย�สุขภาพสมองและความจำ ใช�เทคโนโลยี MRI และ PET สแกน ควบคู�กับการตรวจเล�อดเพ�่อว�เคราะห�หาสารบ�งชี้ ความเส�่ยง
ของโรคอัลไซเมอร�และโรคพาร�กินสันตั้งแต�ระยะแรกเร��ม เพ�่อหาบร�เวณที่มีป�ญหาในสมอง โดยว�เคราะห�จากผลทางชีวภาพ

 
 คล�นิกป�องกันและดูแลเส�นเล�อดหัวใจ
แผนกป�องกันดูแลเส�นเล�อดหัวใจ ให�การดูแลหัวใจด�วยแนวทางป�องกันเชิงรุกเพ�่อให�หัวใจแข็งแรงมีประส�ทธิภาพดีอยู�เสมอ ผู�รับบร�การ
จะได�รับการตรวจครบชุดเพ�่อออกแบบว�ถีทางในการดูแลเฉพาะบุคคล โดยใช�เทคโนโลยีใหม�ล�าสุดเพ�่อกำหนด แผนโภชนาการ และ
พฤติกรรมการใช�ชีว�ตในแนวทางที่ถูกต�อง

 คล�นิกสุขภาพทางเดินอาหาร 
แพทย�ผู�เชี่ยวชาญด�านระบบทางเดินอาหาร จะค�นหาความผิดปกติและลดความเส�่ยงของโรคทางเดินอาหารและตับ โดยใช�การตรวจ
ล�กถึงระดับพันธุกรรม เพ�่อใช�ว�เคราะห�สารบ�งชี้ทางชีวภาพที่สะท�อนถึงสุขภาพ ระบบทางเดินอาหารและตับ

 คล�นิกทันตกรรม
บร�การด�านทันตกรรมโดยใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช�วยออกแบบรอยยิ�มให�เข�ากับเอกลักษณ�ของแต�ละบุคคล และช�วยวางแผนการรักษา
ให�เป�นไปอย�างมีประส�ทธิภาพ รวมท้ังมี In-House Digital Lab ท่ีช�วยย�นระยะเวลาในการรักษา โดยมีเป�าหมาย ให�ผู�รับบร�การมีรอยยิ�ม
ที่งดงามเพ�่อเพ��มความมั่นใจ และยกระดับคุณภาพชีว�ตโดยรวม

 คล�นิกรักษาผู�มีบุตรยาก 
คล�นิกว�จัยและห�องปฏิบัติการรักษาผู�มีบุตรยาก
นำโดยทีมแพทย�ผู�มีประสบการณ�เฉพาะทางและเชี่ยวชาญด�านสูติศาสตร�ที่คอยให�คำปร�กษาแก�คู�สมรส ให�บร�การตรวจรักษา ที่เกี่ยว
ข�องกับการเจร�ญพันธุ� การตรวจพันธุกรรมเบื้องต�น ฝากไข�และการทำเด็กหลอดแก�ว พร�อมด�วยนักว�ทยาศาสตร�ที่เชี่ยวชาญด�าน
การเล�้ยงตัวอ�อน เทคโนโลยีทางการแพทย�ที่ทันสมัยที่ศูนย�ว�จัย และห�องปฏิบัติการรักษาผู�มีบุตรยากของเรา



บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเปนการดำเนินงาน ผานบริษัทและบริษัทยอย นอกจากน้ี บริษัทได
มีการลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนและเก่ียวของกับธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถสรุปโครงสรางรายไดตามงบการเงินรวมไดดังน้ี :

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย : เปรียบเทียบระหวางป 2559-2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

74

 13,223.75 

 9,918.15 

 2,668.50 

 11,796.28 

 2,582.79 

 977.11 

 1,188.06 

 1,312.71 

 297.04 

 3,544.54 

 2,241.69 

 489.54 

 1,267.45 

 1,419.42 

 687.12 

 2,549.59 

 1,481.59 

 731.64 

 629.19 

 612.03 

 621.86 

 395.41 

 1,037.86 

 133.50 

 1,079.33 

 395.02 

 499.67 

 179.05 

 550.07 

 64,509.95 

20.3

15.2

4.1

18.1

4.0

1.5

1.8

2.0

0.5

5.4

3.4

0.8

1.9

2.2

1.1

3.9

2.3

1.1

1.0

0.9

1.0

0.6

1.6

0.2

1.7

0.6

0.8

0.3

0.8

98.04

2559

รายได %

 13,317.32 

 10,723.45 

 2,903.41 

 11,986.51 

 2,917.17 

 1,138.19 

 1,201.99 

 1,269.80 

 295.04 

 3,755.54 

 2,424.27 

 532.50 

 1,366.70 

 1,525.54 

 654.96 

 2,697.15 

 1,602.62 

 870.29 

 642.90 

 668.49 

 798.60 

 536.08 

 1,145.66 

 146.44 

 1,204.02 

 541.54 

 508.52 

 100.57 

 0.21 

 174.51 

 618.21 

 68,268.20 

19.27

15.51

4.20

17.34

4.22

1.65

1.74

1.84

0.43

5.43

3.51

0.77

1.98

2.21

0.95

3.90

2.32

1.26

0.93

0.97

1.16

0.78

1.66

0.21

1.74

0.78

0.74

0.15

0.00

0.25

0.89

98.76

2560

รายได %

100.00

95.76

91.48

98.59

100.00

85.71

99.76

93.65

84.00

97.27

100.00

99.76

99.72

98.82

100.00

99.70

91.45

100.00

100.00

63.45

100.00

100.00

100.00

44.53

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00

100.00

ประเภท
ของรายได ดำเนินการโดย สัดสวนการ

ถือหุน (%)

(หนวย : ลานบาท)

18.75

15.54

3.96

17.11

4.40

1.58

1.64

1.77

0.43

5.29

3.43

0.75

1.94

2.22

0.96

3.95

2.33

1.28

0.99

1.02

1.33

0.90

1.84

0.19

1.62

0.98

0.78

0.34

0.14

0.24

1.06

98.76

2561

รายได %

 14,128.22 

 11,709.11 

 2,983.67 

 12,887.95 

 3,313.73 

 1,193.64 

 1,232.11 

 1,334.79 

 327.59 

 3,982.78 

 2,586.03 

 564.72 

 1,461.03 

 1,672.23 

 723.21 

 2,976.50 

 1,752.00 

 966.39 

 743.85 

 764.64 

 1,001.22 

 679.41 

 1,384.85 

 142.57 

 1,222.60 

 737.15 

 586.54 

 255.28 

 102.91 

 181.87 

 797.91 

   74,396.50 

คารักษาพยาบาล

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

บมจ. สมิติเวช 

บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร

บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

บจก. เปาโลเมดิค

บจก. การแพทยสยาม

บมจ. ศูนยการแพทยไทย

บจก. เปาโล สมุทรปราการ

บจก. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  

บจก. วัฒนเวช

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

บจก. โรงพยาบาลเทพากร 

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนล

บจก. สมิติเวช ชลบุรี

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 

บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร

บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

Angkor Pisith Co., Ltd. 

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

                     รวม
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หมายเหตุ นอกเหนือจากรายไดจากการดำเนินงานหลักตามโครงสรางรายไดดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจำหนายน้ำเกลือ 
ยา และเวชภัณฑ จากบริษัทยอยซึ่งแสดงอยูในหมวดรายไดจากการจำหนายสินคาในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

 1,252.12 

 571.30 

 743.26 

 100.30 

 2,666.98 

2559

 1,240.37 

 616.68 

 839.43 

 113.10 

2,809.58 

2560

100.00

87.05

100.00

95.76

รายช�่อบร�ษัท สัดสวนการถือหุน (%)

(หนวย : ลานบาท)

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

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

บริษัท เฟสท เฮ็ลธ ฟูด จำกัด

                         รวม

2561

 1,418.35 

 758.66 

 791.76 

 117.98 

3,086.75 

 708.18 

 0.70 

 0.70 

 16.90 

 

0.09 

726.57 

 65,236.52 

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

100.0

2559

รายได %

 821.35 

 2.19 

 0.24 

 30.02 

 

0.92 

854.72 

 69,122.92 

1.19

0.00

0.00

0.04

0.00

1.24

 100.00

2560

รายได %

98.69

100.00

95.00

60.00

95.00

ประเภท
ของรายได ดำเนินการโดย สัดสวนการ

ถือหุน (%)

(หนวย : ลานบาท)

1.19

0.00

0.00

0.05

0.00

1.24

 100.00

2561

รายได %

 896.41 

 0.70 

 0.11 

 36.80 

 

-   

934.02 

 75,330.52 

รายไดที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล

บจก. เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

N Health (Cambodia) Co., Ltd.

บจก. เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา

N Health Myanmar Co., Ltd.

บจก. ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส

(ประเทศไทย)

                         รวม  

รวมรายไดจากการดำเนินงานหลัก



ช�่อโรงพยาบาล ดำเนินการโดย
ขนาด

โรงพยาบาล
(เตียง)ลำดับ

373

97

48

52

64

210

255

142

400

220

170

114

180

31

120

140

195

175

52

266

200

150

275

400

184

150

220

59

144

จำนวน
เตียงรวม

อัตราการ
ถือหุน 
(รอยละ)

3,654

 

 

 

 

 

1,288

144

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง  

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ  

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร 

โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชนาทาวน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ 

กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาล BNH

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด  

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท วัฒนเวช จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

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 บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด

100.0

100.0

100.0

 97.3

 100.0

 99.7

 99.8

 91.4

 91.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 99.7

98.8

100.0

 95.8

 95.8

67.2

63.5

100.0

91.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1. ลักษณะการใหบร�การและผลิตภัณฑ 
ธุรกิจดานการรักษาพยาบาล
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ช�่อโรงพยาบาล ดำเนินการโดยลำดับ

30

100

224

260

267

350

140

267

150

162

200

169

60

195

100

100

151

350

300

538

130

1,241

 

 

 

 

 

1,008

546

8,011

1,188

Royal Angkor Pisith 

Royal Phnom Penh Hospital 

โรงพยาบาลพญาไท 1  

โรงพยาบาลพญาไท 2  

โรงพยาบาลพญาไท 3  

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร 

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต  

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลเทพากร

โรงพยาบาลดีบุก

โรงพยาบาลสิริโรจน 

จำนวนเตียงรวมกลุม BDMS 

โรงพยาบาลเอกอุดร  

โรงพยาบาลรามคำแหง  

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร

กลุมโรงพยาบาลรอยัล

กลุมโรงพยาบาลพญาไท

กลุมโรงพยาบาลเปาโล

กลุมโรงพยาบาลชุมชน

กลุมโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุนแตไมไดมีสวนรวมในการบริหาร

Angkor Pisith Co., Ltd.

Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (2)

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (2)

บริษัท ศูนยการแพทยไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยองจำกัด

บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด (3)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (4)

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (5) 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)

80.0

100.0

98.6

 97.8

 97.6

75.1

99.8

100.0

100.0

100.0

93.6

85.7

84.0

100.0

44.5

 99.7

100.0

 25.1

38.2

24.9

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

หมายเหตุ : (1) บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 34.4 โดย BDMS และรอยละ 29.0 โดยบริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 
    ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 100 
(2) ถือหุนโดย บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 98.6
(3) บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด ถือหุนโดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ BDMS ถือหุนรอยละ 100.0
(4) บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด ถือหุนโดย BDMS รอยละ 15.3 และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด รอยละ 9.8  
(5) บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ที่บริษัทถืออยูทั้งหมดจำนวน 4,588,424 หุน 
    คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 38.2 ของจำนวนหุนท่ีออกและเรียกชำระแลวท้ังหมดของ RAM เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2562 ท้ังน้ี ตามมติท่ีประชุม
    คณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  
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ขนาด
โรงพยาบาล

(เตียง)

จำนวน
เตียงรวม

อัตราการ
ถือหุน 
(รอยละ)



ธุรกิจที่เกี่ยวของและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาล 

อัตราการถือหุน(รอยละ)ประเภทธุรกิจ

100.0

100.0

87.0

46.1

100.0

98.7

95.0

100.0

60.0

95.0

100.0

100.0

96.0

95.8

49.0

49.0

49.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.9

100.0

100.0

100.0

100.0

ธุรกิจดานบริการสุขภาพเชิงปองกัน 

(Wellness Clinic)

ผลิตและจำหนายยา น้ำเกลือ 

และวัสดุภัณฑทางการแพทย

จำหนายและเวชภัณฑ 

หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) 

และ Share Services ดานจัดซื้อ 

หองปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล 

Share services ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการขนสงผูปวยทางอากาศ       

(Medical Evacuation) 

บริการดานการจัดเลี้ยงและ

อาหารใหแกผูใชบริการในกลุม

บริการใหเชาอสังหาริมทรัพย (ที่ดิน)

เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล

ในประเทศกัมพูชา 

กิจการเพื่อการลงทุนใน 

Healthcare Business 

(Holding Company) 

ศูนยอบรมดานวิชาชีพเฉพาะทาง

ใหกลุมบริษัท

ธุรกิจประกันสุขภาพ

 

บริการดานบัญชี 

บริหารสินทรัพย 

โรงแรม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ช�่อบร�ษัท

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 

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

บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) (2) 

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด (3) 

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด (4)

บริษัท เอ็น เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด (1)

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

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

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 รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด 

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด 

BDMS Inter Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร)

N Health Asia Pte. Ltd. (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร) 

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร นายหนาประกันภัย จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาทติ้ง จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท จำกัด

หมายเหตุ : (1) ถือหุนโดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด
(2) ถือหุนโดย บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 45.7 และ บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด รอยละ 0.3 
(3) ถือหุนโดย บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด
(4) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 74.0 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) รอยละ 21.0 และ บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด รอยละ 4.9
(5)  ถือหุนโดย N Health Asia
(6) ถือหุนโดย BDMS รอยละ 87.2 และ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธแคร จำกัด รอยละ 12.7
(7) ถือหุนโดย บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
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2. ภาวะตลาดและการแขงขัน
2.1 ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพยังเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนื่อง จากปจจัยบวกของกระแสการตื่นตัวและการ
ใสใจดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตจากการขยาย
กิจการของผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน และคารักษาพยาบาล
ที่เพิ่มขึ้นตามกลุมโรคที่ซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณภายในป 2565 

ศูนยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คาดวาธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศมีแนวโนมเติบโตดีตอเนื่องในชวง 3 ปขางหนา 
(2562-2564) โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก : 
• การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางซึ่งมีอำนาจซื้อสูงขึ้น

การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดของประชากรในกลุมชนช้ัน
กลางจะชวยหนุนความตองการใชบริการโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึน 
ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราการใชจายดานการรักษาพยาบาลตอผลิต-
ภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ของคนไทยอยูในระดับที่ไมสูง
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เมื่อผนวกกับการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อ
ของชนช้ันกลางในประเทศอาเซียน สะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการ
เติบโตไดอีกมากของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย

• การเขาสูสังคมผูสูงอายุซึ่งตองการการรักษาที่ซับซอน
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ระบุวาประเทศไทยเปนประเทศลำดับที่ 3 ในเอเชียที่มีโครงสราง
ประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (รองจากประเทศญ่ีปุนและ
เกาหลีใต) โดยสัดสวนประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 17.1 
ในป 2560 เปนรอยละ 19.8 ในป 2564 จากสถานการณนี้จะสง
ผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ และการเตรียม
กำลังคนดานสุขภาพที่ตองการความเฉพาะทางมากขึ้น โดยคาด
การณวาคาใชจายดานสุขภาพของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจาก 6.3 
หม่ืนลานบาทในป 2553 (รอยละ 2.1 ของ GDP) เปน 22.8 หม่ืน-
ลานบาท (รอยละ 2.8 ของ GDP) ในป 2565

การเพ��มข�้นของกำลังซื้อ
ในประเทศอาเซียน 

สะท�อนให�เห็นถึงโอกาสในการ
เติบโตได�อีกมากของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนของไทย



• อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรงมีแนวโนม
  เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรง (Non-
communicable diseases: NCD) ของคนไทยมีมากขึ้น อาทิ 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอด-
บวม โดยผูปวยในไทยมีพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดโรคคอนขางมาก 
อาทิ มีอัตราการสูบบุหร่ีสูง การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูง เปนตน 
ทำใหความตองการใชบริการทางการแพทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 
• การขยายฐานลูกคาเพื่อใหครอบคลุมกลุมผูปวยทั้งในและ
  ตางประเทศ 

โรงพยาบาลเอกชนมีแผนขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมกวางข้ึน 
อาทิ ครอบคลุมกลุมผูประกันสุขภาพวงเงินสูง และกลุมลูกคาตาง-
ชาติที่มีศักยภาพการใชจายสูง เชน กลุมผูมีบุตรยาก รวมไปถึงมี
แผนการวมกลุมเปนพันธมิตร เพื่อรับสงตอผูปวยทั้งในและตาง
ประเทศ ทั้งนี้ความตองการใชบริการรักษาพยาบาลในกลุมผูปวย
ตางชาติ ยังเปนปจจัยหนุนใหตลาดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
เติบโตตอเน่ืองโดยเฉพาะกลุมประเทศเพ่ือนบาน ท่ีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการดูแลรักษาพยาบาลยังไมเพียงพอ 

• นโยบายรัฐ อาทินโยบายการแพทยครบวงจรในเขตเศรษฐกิจ
  พิเศษ และแผนพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของโลก 
  (Medical Hub) ภายในป 2569

ภาครัฐใหการสนับสนุน 4 กลุมกิจการ ไดแก อุตสาหกรรมยา 
อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่องมือแพทยและบริการทางการแพทย 
โดยภาครัฐใหสิทธิประโยชนตางๆ เพื่อชวยเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันจากการที่โรงพยาบาลของไทยมีตนทุนลดลง จูงใจใหมี
ผูเขามาใชบริการทางการแพทยและบริการสุขภาพมากขึ้น 

• ผูประกอบการมีแนวโนมขยายการลงทุนตอเนื่อง เพื่อรองรับ
  ความตองการที่จะเพิ่มขึ้นจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ

อาทิ การเปดสาขาใหม การเพิ่มหรือปรับปรุงพื้นที่ใหบริการ 
และการปรับรูปแบบการใหบริการ เชน ต้ังศูนยเฉพาะโรค ตลอดจน
การขยายสูธุรกิจดานสุขภาพอยางครบวงจร อาทิ ศูนยดูแลผูสูงอายุ 
รานขายยา โรงงานผลิตยา หองปฏิบัติการทางการแพทย (Lab) 
และผลิตภัณฑอาหารเสริมและเคร่ืองสำอางค เปนตน จึงคาดวาใน
ชวง 3 ปขางหนา จำนวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชน จะเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 2,700 เตียง จากเตียงปจจุบันประมาณ 37,000 เตียง 
ณ ส้ินป 2561 หรือคิดเปนรอยละ 7.4 ตอป นอกจากน้ี โรงพยาบาล
เอกชนยังมีแนวโนมรวมกลุมสรางพันธมิตรท้ังในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
และตางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

2.2 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
บริษัท เปนผูนำเครือขายโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก ครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาลช้ันนำกวา 46 แหงในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก ติดอันดับ 1 ใน 5 กลุมโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
ของโลก ยังคงเดินหนาตอกย้ำความเปนผูนำเครือขายทางการแพทย
อยางตอเน่ือง โดยในป 2561 บริษัทไดขานรับวิสัยทัศนเชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ที่มีเปาประสงคจะผลักดัน
ประเทศใหเปนศูนยกลางทางดานการแพทย และธุรกิจบริการ
สุขภาพของโลก หรือ Thailand Medical Hub ซึ่งมีการนำเทค-
โนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติ เพ่ือใหคนไขไดรับการดูแลอยาง
มีประสิทธิภาพ ผานระบบสุขภาพที่ยั่งยืน และสรางเครือขายของ
การรักษา การบริการทางการแพทยใหสอดรับกับความตองการของ
กลุมคนไขที่หลากหลายในทุกมิติมากยิ่งขึ้น

BDMS เป�นผู�นำเคร�อข�าย
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 
และติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
กลุ�มโรงพยาบาลเอกชน

ชั้นนำของโลก
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ท้ังน้ี จากขอมูลการศึกษาแนวโนมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยเม่ือป 2561 คาดวากลุมตลาดคนไขตางชาติ
ยังคงมีอัตราการขยายตัวตอเน่ือง และมีแนวโนมเดินทางเพ่ือมาใช
บริการดานการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมลูกคาเอเชีย อาทิ ญี่ปุน พมา กัมพูชาและจีน รวมถึง
สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยยัง
คาดการณอีกวา จะมีคนไขชาวตางชาติมาใชบริการรักษาพยาบาล
ประมาณ 3.42 ลานครั้ง โดยแบงเปนกลุม Medical Tourism 
ประมาณ 2.5 ลานครั้ง และกลุม EXPAT ประมาณ 9.2 แสนครั้ง 
ภายในสิ้นป 2561

เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ระดับมหภาค บริษัทจึงไดวางแผนและดำเนินการดานการตลาด 
โดยมุงขยายชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑและบริการดานการ
แพทย ไปยังกลุมตลาดที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ (Expansion of the Distribution) 
พรอมเจาะกลุมตลาดคูคาใหม ควบคูไปกับการพัฒนาและสนับสนุน
พันธมิตรคูคาเดิมใหเติบโตอยางมีศักยภาพและยั่งยืนไปพรอมกัน 
ผานแผนกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบตางๆ ไดแก  

1. Insurance Marketing
การสรางเครือขายพันธมิตรในกลุมบริษัทประกันภัยท้ังในประ-

เทศและตางประเทศ ครอบคลุมการประกันทุกประเภทอาทิ ประกัน
ชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง เปนตน โดยแบงกลุม
ตลาดออกเปน 2 กลุมคือ กลุมบริษัทประกันในประเทศ และกลุม
บริษัทประกันในตางประเทศ 

1.1) กลุมบริษัทประกันในประเทศ: ในป 2561 บริษัทไดรวม
กับกลุมบริษัทประกันช้ันนำของประเทศในการนำเสนอและพัฒนา
แผนประกันที่ครอบคลุมและมีความพิเศษ พรอมเปดตัวแคมเปญ
ตางๆ หลากหลายโครงการ อาทิ

• ความรวมมือพัฒนาแผนประกันความคุมครองสุขภาพ “My 
First Class Healthcare @ BDMS” ท่ีตอบโจทยความตอง
การกลุมลูกคา และการใหบริการที่สรางประสบการณเหนือ
ระดับใหกับลูกคารวมกับ บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) 

• เปดตัวกรมธรรมประกันสุขภาพ “อุนใจรักษ” รวมกับ บริษัท 
วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• เปดตัวแผนประกันสุขภาพ “Diamond Care” รวมกับ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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1.2)  กลุมบริษัทประกันในตางประเทศ: บริษัท ไดขยายความ
รวมมือ เพิ่มเติมและพัฒนาการทำงานรวมกับกลุมบริษัทประกัน
ชั้นนำในตางประเทศ เพื่อรองรับกลุมลูกคาใน 2 ประเภท ไดแก 

• กลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุใน
ประเทศไทย หรือประเทศเพ่ือนบาน โดยบริษัทมีโรงพยาบาล
ในเครือขายครอบคลุมอยูทั่วประเทศ รวมถึงเมืองทองเที่ยว
หลัก อาทิ เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต และสมุย ตลอดจนมีทีม
แพทยผูเชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากรมืออาชีพที่เกี่ยวของ
พรอมใหการดูแลรักษาอยางทันทวงทีเม่ือเกิดเหตุ นอกจากน้ี 
ยังมี ศูนย BDMS Alarm Center เพื่อใหบริการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินอยางครบวงจรตามมาตรฐานสากล ครอบคลุม
ทุกมิติการเคลื่อนยายและสงตอผูปวยวิกฤติ เขาถึงทุกพื้นที่
ทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และนานฟา 

• กลุมลูกคา หรือคนไขตางชาติ ท่ีมีประกันสุขภาพกับกลุมบริษัท
ประกันช้ันนำในตางประเทศ สามารถเดินทางมารับการตรวจ
รักษาทางการแพทย หรือบริการสุขภาพในดานตางๆ กับกลุม
โรงพยาบาลในเครือ BDMS ผานกลุมบริษัทประกันช้ันนำใน
เครือขายตางประเทศท่ีเปนพันธมิตรรวมกับบริษัทได ซ่ึงผูปวย
จะไดรับมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission 
International (JCI) 

2. Digital Marketing
ปจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตของคนท่ัวโลก

มากขึ้น จนเรียกไดวาเปนการกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 
ดังนั้น บริษัทจึงวางกลยุทธการทำตลาดในรูปแบบออนไลน หรือ 
Digital Marketing ในหลากหลายมิติท้ังในประเทศและตางประเทศ
มากข้ึนตามไปดวย นอกเหนือจากการใชส่ือดิจิทัลหรือแพลตฟอรม
ตางๆ เปนส่ือกลางในการส่ือสารและใหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสุขภาพ
แกประชาชน เพ่ือใหเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงายและสะดวกข้ึน 
แลวยังทำการตลาดผานชองทาง Live Streaming โดยเชิญแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหขอมูลเรื่องสุขภาพในประเด็นที่กลุม
เปาหมายใหความสนใจ เพ่ือเปนการเปดโอกาสและชองทางในการ
ส่ือสารถาม-ตอบแบบเรียลไทมระหวางท่ีมีการ Live ได นอกจากน้ี 
บริษัทยังเพ่ิมชองทางการส่ือสารไปยังแพลตฟอรม และโซเชียลมีเดีย
ในตางประเทศที่มีฐานผูใชจำนวนมาก ควบคูไปกับการนำเสนอ
คอนเทนตที่นาสนใจและเปนประโยชนอยางตอเนื่อง  

3. New Market: China
ในปท่ีผานมา เทรนดตลาดการทองเท่ียวในประเทศไทยมีความ

โดดเดนและไดรับการตอบรับจากกลุมตลาดคนไขตางชาติมาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมคนไขชาวจีนที่เปนกลุมตลาดขนาดใหญ 
ซึ่งนอกจากจะเดินทางมาทองเที่ยวและซื้อสินคาในประเทศไทย
เปนอันดับ 1 แลว ปจจุบันกลุมลูกคาและคนไขชาวจีนหันมาให
ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงคนหาขอมูลดานการแพทย 
การปองกันและการรักษาโรคเฉพาะทาง ผานออนไลนแพลตฟอรม
เพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น ในป 2561 บริษัทจึงมุงเดินหนารุกตลาดจีนเปนหลัก 
โดยไดเริ่มดำเนินงานไปแลว อาทิ 

• เดือนมกราคม ป 2561 บริษัท ไดจัดต้ัง BDMS China Col-
laboration Center ที่กรุงปกกิ่ง เซี่ยงไฮ และเฉิงตูขึ้น โดย
มีหนาที่ประสานการทำงานดานการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ BDMS และกลุมโรงพยาบาลในเครือกับคูคา
และพันธมิตรในประเทศจีน 

• เดือนพฤศจิกายน ป 2561 บริษัทไดลงนามสัญญาความรวม
มือกับ Ping An Good Doctor ผูพัฒนาแพลตฟอรมดาน
การแพทยและการดูแลสุขภาพออนไลนแบบครบวงจรอันดับ
หน่ึงของจีน ท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดในโลกกวา 228 ลานคน เพ่ือ
รวมกันนำเสนอทางเลือกใหมดานการดูแลรักษา การใหคำ
ปรึกษาทางการแพทยแบบออนไลน และเปนชองทางแนะนำ
ใหผูปวยชาวจีนเดินทางมารับการรักษาในประเทศไทยกับ
กลุมโรงพยาบาลในเครือ BDMS มากยิ่งขึ้น 

บร�ษัทใช�ดิจ�ทัลแพลตฟอร�ม
เป�นสื่อกลางในการสื่อสาร

เพ�่อให�เข�าถึงข�อมูลด�านสุขภาพ
ได�ง�าย และสะดวกยิ�งข�้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 
1 บุคลากรทางการแพทย

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละ
สาขาของโรค รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เพ่ือ
สามารถใหบริการแกผูปวยไดอยางครอบคลุมและมีคุณภาพ ซ่ึงใน
การจัดหาดังกลาว เปนการดำเนินงานสำหรับกลุมบริษัทในเครือ 
ในการจัดหาแพทยและพยาบาลนั้น ทางบริษัทไดทำการคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัยแพทยและวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ 
แพทยและพยาบาลทุกทาน ไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
การแพทยของโรงพยาบาล 

เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย เปนผูท่ีมีความสำคัญตอการ
ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท และเพื่อใหบุคลากรทางการ
แพทยไดพัฒนาความรูและวิทยาการความกาวหนาทางการแพทย 
ทั้งทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยี บริษัทจึงไดสนับสนุนใหมีการ
วิจัยสำหรับแพทยและจัดประชุมวิชาการแพทย มีการจัดอบรม
สำหรับแพทยและพยาบาลอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาความรูดานการ
แพทยใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมถึงฝกอบรมใหกับพยาบาลเพ่ือ
สรางความรู ความชำนาญในการใหบริการแกผูปวยกอนการปฏิบัติ
งานจริง นอกจากน้ีบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน
ในเทคโนโลยีทางการแพทยและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 
ซึ่งมีสวนชวยทางออมในการโนมนาวใหบุคลากรทางการแพทยผูมี
ความรูความชำนาญทำงานใหกับโรงพยาบาลในระยะเวลาที่ยาว
นานข้ึน และถือเปนการสรางประสบการณและพัฒนาทักษะในการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย 

2 การจัดหายาและเวชภัณฑ
บริษัทมีนโยบายการส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑจากผูจัดจำหนายใน

ประเทศ โดยกระจายการสั่งซื้อไปยังผูจัดจำหนายหลายราย นอก
จากน้ี บริษัทไดนำระบบการจัดซ้ือกลาง (Central Procurement) 
สำหรับโรงพยาบาลทุกแหงในเครือ โดยฝายจัดซ้ือกลางจะรวบรวม
คำสั่งซื้อยาและเวชภัณฑของโรงพยาบาลในเครือ เพื่อดำเนินการ 

ติดตอและส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑจากผูจัดจำหนาย โดยการส่ังซ้ือยา
และเวชภัณฑในลักษณะดังกลาว ถือเปนการบริหารจัดการในการ
จัดซ้ือ และการจัดการสินคาคงคลังภายในกลุมบริษัทใหมีประสิทธิ-
ภาพสูงสุด ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเหมาะสมในดานราคา ประ-
สิทธิภาพ และคุณภาพของยาและเวชภัณฑดวย 

3 การจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
เน่ืองจากอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยเปนหน่ึงในปจจัย

สำคัญในการใหบริการแกผูปวยอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน การดำเนินการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือแพทยของบริษัท
และโรงพยาบาลในเครือ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการการแพทย
เพ่ือการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยของโรงพยาบาล
ในเครือ โดยคณะกรรมการการแพทยดังกลาวจะพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงความจำเปนและคุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณน้ันๆ 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกลุมโรงพยาบาล ในการจัด-
หาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย บริษัทจะสั่งซื้อผานผูแทน
จำหนายในประเทศ โดยทำสัญญาซ้ือขายกับทางบริษัทผูแทนจำหนาย 
ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อขายที่แนนอนในสกุลเงินบาทไทย และมี
ขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการหลังการขายอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ สำหรับโรงพยาบาลในเครือขายของบริษัท เพื่อให
การรักษาผูปวยเปนการรักษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บริษัท
ไดดำเนินการเพื่อใหโรงพยาบาลในเครือ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่
อยูในเขตภูมิภาคตางๆ มีอุปกรณการแพทยที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การใหบริการ ซึ่งอุปกรณทางการแพทยพื้นฐานที่สำคัญดังกลาว 
ไดแก เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และ Cath Lab โดยนอกจาก
จะเปนการใหบริการโดยตรงแกผูรับบริการที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในเครือขายของบริษัทแลว ยังเปนประโยชนสำหรับ
สถานพยาบาล หรือคลินิกใกลเคียงท่ีสามารถเขามาใชบริการ รวม
ท้ังสามารถรับการสงตอผูปวย (Referral Patient) จากสถานพยา-
บาลหรือคลินิกอื่น

บร�ษัทสนับสนุนให�มีการ
ว�จัยและจัดประชุมว�ชาการ

ทางการแพทย�
เพ�่อพัฒนาองค�ความรู�

อย�างต�อเนื่อง
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1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท และทุนชำระแลวจำนวน 1,566,895,604.80 บาท 

แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,668,956,048 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท  

(2) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพโดยมีขอกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุนกูแปลงสภาพซึ่งจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ภายใตช่ือ “Zero Coupon THB 10.0 billion USD Settled Convertible Bonds due 2019” รายละเอียด
ดังนี้ 

ประเภทหุนกูแปลงสภาพ

อายุของหุนกูแปลงสภาพ

มูลคารวมของหุนกูแปลงสภาพที่เสนอขาย 

สกุลเงิน  

วันครบกำหนดไถถอน

การไถถอนกอนครบกำหนดของผูถือหุนกูแปลงสภาพ

สิทธิในการไถถอนกอนครบกำหนดของบริษัท

อัตราดอกเบี้ย

มูลคาเมื่อครบกำหนดไถถอน

ราคาแปลงสภาพ

มูลคาคงเหลือของหุนกูแปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุนกูแปลงสภาพประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน 

5 ป นับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

10,000 ลานบาท 

บาท (THB-Denominate, USD-Settled) 

18 กันยายน 2562 

ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 มีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิไถถอน

หุ นกู แปลงสภาพกอนครบกำหนด เปนมูลคาเง ินตนจำนวน 

1,560 ลานบาท โดยบริษัท ไดจายชำระเงิน คาไถถอนหุนกูแปลงสภาพ

กอนครบกำหนดเปนจำนวนรวมท้ังส้ิน (Early Redemption Price) 

1,656 ลานบาท (หรือรอยละ 106.152 ของเงินตน 1,560 ลานบาท)

ในป 2561 มีผู ถือหุ นกู แปลงสภาพ ใชสิทธิแปลงสภาพมูลคา 

3,746 ลานบาท ซึ่งแปลงเปนหุนสามัญไดจำนวน 178.0 ลานหุน 

ทำให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนชำระแลวเพิ่มขึ้น

จาก 1,549 ลานบาท เปน 1,567 ลานบาท และมีสวนเกิน

มูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 4,168 ลานบาท บริษัทฯ มีหุน

กูแปลงสภาพคงเหลือ เปนมูลคาเงินตน 4,694 ลานบาท

สามารถไถถอนไดหลังจากวันท่ี 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุนของ

บริษัทปรับตัวสูงขึ้นอยางนอยรอยละ 130 ของราคาไถถอนตาม

ที่ระบุในขอกำหนดสิทธิของหุ นกู แปลงสภาพ หารดวยอัตรา

แปลงสภาพ ณ ขณะนั้น 

ไมมีดอกเบี้ย

รอยละ 110.462 ของมูลคาเงินตนของหุนกูแปลงสภาพ

21.045 บาท ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท

4,694  ลานบาท

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
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ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

2. โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  สรุปไดดังนี้ 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

4

5

6

7

 

 

 

 

8

9

10

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส 

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

 รวม 

นายวิชัย ทองแตง

นายอัฐ ทองแตง

นายอิทธิ ทองแตง และคูสมรส

นางสาววิอร ทองแตง

นายอติคุณ ทองแตง 

 รวม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)

บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จำกัด (2)

 รวม

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)

สำนักงานประกันสังคม

นายแพทยจิโรจน สุชาโต และคูสมรส

นายจณัตว สุชาโต

นางณสุดา ดานชัยวิจิตร

นางรณิษฐา ทองดี และคูสมรส

 รวม

นางสาวนภมาศ ลัดพลี 

ทันตแพทยหญิงอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

นายแพทยปรเมษฐ ลัดพลี 

 รวม

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 

STATE STREET EUROPE LIMITED

         รวมทั้งหมด

18.53

3.56

0.24

0.18

0.08

22.59

0.21

2.21

2.01

1.58

1.27

7.28

5.86

1.31

7.17

6.78

6.05

4.07

2.51

0.02

0.04

0.05

2.62

1.01

0.84

0.43

2.28

2.08

2.08

63.01

2,903,602,540

558,437,610

36,800,000

28,326,660

13,002,800

3,540,169,610

32,531,753

346,874,295

314,803,044

247,625,494

198,409,604

1,140,244,190

918,418,690

205,000,000

1,123,418,690

1,062,176,241

948,283,830

638,196,200

393,171,090

3,951,460

5,638,600

7,286,930

410,048,080

158,965,100

131,283,020

67,787,150

358,035,270

326,270,141

325,685,748

9,872,528,000

ลำดับที่ รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก จำนวนหุน สัดสวนถือหุน (รอยละ)
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หมายเหตุ : 
(1)  ผูถือหุนรายใหญ  5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามขอมูลปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2561  
ประกอบดวย  

(2)  บริษัท บางกอกแอรเวยส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุนโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รอยละ 99.99
(3)  ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ประกอบดวย

3. หลักทรัพยอื่น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุนกูท่ียังไมครบกำหนดไถถอน รวม 10 ชุด ซ่ึงไดจดทะเบียนและซ้ือขายไดในสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) ดังนี้
• หุนกูของบริษัท BDMS228A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2555 
• หุนกูของบริษัท BDMS228B ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2555 
• หุนกูของบริษัท BDMS233A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2556   
• หุนกูของบริษัท BDMS205A และ BDMS235A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
• หุนกูของบริษัท BDMS256A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2558
• หุนกูของบริษัท BDMS266A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2559
• หุนกูของบริษัท BDMS202A BDMS222A และ BDMS242A ไดจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA 
  ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560

1

2

3

4

5

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ  และคูสมรส

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคูสมรส

แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                  รวม

24.92

11.59

10.61

6.49

5.00

58.63

523,387,900

243,440,900

222,777,500

136,250,000

105,000,000

1,231,306,300

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล จำนวนหุน สัดสวนถือหุน (รอยละ)

1

2

3

4

5

บริษัท วิริยะพร็อพเพอรตี้ จำกัด 

ครอบครัววิริยะพันธุ

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

นางอรพรรณ พงศพิพัฒน และครอบครัว

นางสุวพร ทองธิว และครอบครัว

                  รวม

40.00

28.73

10.00

8.21

8.21

95.15

 8,000,000

5,745,836

2,000,000

1,641,668

  1,641,666

19,029,170

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล จำนวนหุน สัดสวนถือหุน (รอยละ)
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ข) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถถอนป 2565 (BDMS228B)

โดยสาระสำคัญของหุนกูทั้ง 10 ชุด มีดังตอไปนี้
ก) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถถอนป 2565 (BDMS228A)

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุนกูไมมีประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู

500,000,000 บาท

500,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

6 สิงหาคม 2555

6 สิงหาคม 2565

รอยละ 4.50 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 6 กุมภาพันธ และ 6 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

500,000 หนวย

500,000,000 บาท

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุนกูไมมีประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู

100,000,000 บาท

100,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 สิงหาคม 2555

8 สิงหาคม 2565

รอยละ 4.50 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคมของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

100,000 หนวย

100,000,000 บาท

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

4,000,000,000 บาท

4,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

14 มีนาคม 2556

14 มีนาคม 2566

รอยละ 4.63 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มีนาคม และ 14 กันยายนของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

4,000,000 หนวย

4,000,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ค) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถถอนป 2566 (BDMS233A)

90



จ) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556  ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป 2566 (BDMS235A)

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

1,000,000,000 บาท

1,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

10 พฤษภาคม 2556

10 พฤษภาคม 2566

รอยละ 4.39 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1,000,000 หนวย

1,000,000,000 บาท 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

7 ป นับจากวันออกหุนกู

2,000,000,000 บาท

2,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

10 พฤษภาคม 2556

10 พฤษภาคม 2563

รอยละ 4.19 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2,000,000 หนวย

2,000,000,000 บาท 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ง) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป 2563 (BDMS205A) 
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ฉ) หุนกู บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถถอนป 2568 (BDMS256A)

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

2,000,000,000 บาท

2,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

25 มิถุนายน 2558

25 มิถุนายน 2568

รอยละ 3.95 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2,000,000 หนวย

2,000,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

10 ป นับจากวันออกหุนกู

3,000,000,000 บาท

3,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

24 มิถุนายน 2559

24 มิถุนายน 2569

รอยละ 2.99 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3,000,000 หนวย

3,000,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ช) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถถอนป 2569 (BDMS266A)
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ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating) 

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

3 ป นับจากวันออกหุนกู

3,000,000,000 บาท

3,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 กุมภาพันธ 2560

8 กุมภาพันธ 2563

รอยละ 2.41 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3,000,000 หนวย

3,000,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ซ) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบกำหนดไถถอนป 2563 (BDMS202A)

ฌ) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบกำหนดไถถอนป 2565 (BDMS222A) 

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

5 ป นับจากวันออกหุนกู

2,500,000,000 บาท

2,500,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 กุมภาพันธ 2560

8 กุมภาพันธ 2565

รอยละ 2.97 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2,500,000 หนวย

2,500,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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ญ) หุนกูไมมีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 ครบกำหนดไถถอนป 2567 (BDMS242A)

ประเภทหุนกู

อายุของหุนกู

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย

จำนวนหุนกูที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ราคาที่เสนอขายตอหนวย

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเงิน

จำนวนคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มูลคาคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Tris Rating)

หุนกูระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

7 ป นับจากวันออกหุนกู

1,500,000,000 บาท

1,500,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

8 กุมภาพันธ 2560

8 กุมภาพันธ 2567

รอยละ 3.46 ตอป ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุนกู 

โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ และ 8 สิงหาคม ของทุกป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1,500,000 หนวย

1,500,000,000 บาท 

AA-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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4.2 นโยบายการจายเงินปนผลสำหรับบริษัทยอย
กรณีท่ีเปนบริษัทยอยท่ีมิไดเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายใหบริษัทยอยดังกลาวจัดสรร

เงินกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเปนและเหมาะสมใหเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นจึงมี
นโยบายใหจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สำหรับบริษัทยอยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกำหนดนโยบายจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปนผลโดยคณะกรรมการของแตละบริษัท และเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยแตละบริษัท
ที่ไดประกาศไวตอนักลงทุน    

4. นโยบายการจายเง�นปนผล
4.1 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทไดกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลอยางเปนรูปธรรม ต้ังแตการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 เปนตนไป โดยมีนโยบายจะจาย

เงินปนผลเปนจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและความตองการใช
เงินทุนของบริษัทในแตละป โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งสามารถอนุมัติจายไดโดย
คณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีสภาพคลองเพียงพอ ตอมาเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2561 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงอัตราการจายเงินปนผลจากไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการเปนไมต่ำกวารอยละ 50 ของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ ประวัติการจายเงินปนผล จากผลการประกอบการของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้คือ  

หมายเหต ุ : (1) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท ตามมติ

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดำเนินงานงวด

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

0.66

0.46

0.36

0.10

 

55%

78%

26/04/61

การจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2561(2)
(ม.ค.-มิ.ย.)2557(1) 256025592556

อัตรากำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

อัตรากำไรสุทธิตอหุนของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (บาท/หุน)

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน/กำไรสุทธิตอหุน (%)  

- งบการเงินรวม

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่จายเงินปนผล

0.32

0.35

0.13

0.10

 

41%

37%

28/09/61

0.54

0.45

0.29

0.10

 

54%

64%

26/04/60

0.52

0.29

0.26

0.10

 

50%

90%

4/05/59

0.48

0.21

0.23

0.10

 

48%

109%

6/05/58

4.05

2.45

2.00

1.00

 

49%

82%

2/05/57

2558
(ปรับปรุงใหม)
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1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธันวาคม 2561) คาดวาเศรษฐกิจไทย

มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 4.0 ในป 2562 โดยมีอุปสงค
ในประเทศเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยเฉพาะการบริโภคภาค
เอกชนท่ีขยายตัวดีตอเน่ืองในเกือบทุกหมวดสินคา รายไดครัวเรือน
นอกภาคเกษตรมีการขยายตัวและกระจายตัวมากข้ึน การจางงาน
มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่องในหลายภาคเศรษฐกิจหลัก รวมไป
ถึงมีแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอยางตอเน่ือง สวนการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป ขณะที่การ
สงออกสินคามีแนวโนมขยายตัวชะลอลงตามเศรษฐกิจโลก อันเปน
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกาตอ
ประเทศจีน อยางไรก็ตามผลดี จากการยายคำส่ังซ้ือและการยายฐาน
การผลิตจากจีนมายังประเทศไทยมากขึ้น จะเปนปจจัยสนับสนุน
ในระยะตอไป ท้ังน้ี ปจจัยเส่ียงหลักมาจากความเส่ียงดานตางประเทศ  
ท้ังผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกา และ
การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาต่ำกวาท่ีคาด สำหรับปจจัย
ความเส่ียงภายในประเทศ ไดแกการบริโภคภาคเอกชนอาจขยายตัว
ต่ำกวาท่ีประเมิน จากกำลังซ้ือท่ีขยายตัวไมท่ัวถึงโดยเฉพาะรายได
ภาคเกษตร และการใชจายภาครัฐอาจต่ำกวาคาด

แมวาการรักษาพยาบาลจะเปนหนึ่งในปจจัยสี่ แตผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสงผลตอกำลังซื้อของผูบริโภค ผูรับบริการของโรง-
พยาบาลเอกชนอาจเลือกที่จะชะลอหรือลดการใชบริการของโรง-
พยาบาลได เชน ชะลอการเขารับการรักษา หรือการเขารับบริการ
ทางการแพทยสำหรับโรคท่ีไมจำเปนตองไดรับการรักษาเรงดวน หรือ
ลดชวงเวลาการพักในโรงพยาบาลใหส้ันลง ลดการใชจายคาบริการ
โดยเลือกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
เอกชนอ่ืนท่ีอาจมีคาใชจายท่ีนอยกวา เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัท
ไดติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด เพ่ือวิเคราะหและประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท พรอม
ท้ังเตรียมความพรอมและกำหนดมาตรการสำหรับบริหารความเส่ียง
ใหเหมาะสม ท้ังน้ีบริษัทมีกลยุทธในการขยายเครือขายโรงพยาบาล
ตามจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพและมีความตองการในการรักษา

พยาบาลใหครอบคลุมทุกภูมิภาค มีการใหบริการและกลุมลูกคา
ที่หลากหลาย เปนการกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบจาก
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได

2. ความเสี่ยงทางดานการดำเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงจากมาตรการภาครัฐ 

วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
ใหเวชภัณฑและบริการทางการแพทยเปนสินคาและบริการควบคุม
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ รวมท้ังใหมีการต้ังคณะอนุกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข 
ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ีเปนธรรมตอทุกฝายในการดำเนินงาน
รวมกันเพื่อเสนอใหกับคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ (กกร.) ตอไป

บริษัทติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท พรอมทั้ง
เตรียมความพรอมในการชี้แจงขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
และกำหนดมาตรการในการรองรับที่เหมาะสม 

2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบ
ตางๆ ที่ใชกับบริษัทในอนาคต

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงตองได
รับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให
ดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยว
กับสถานพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปจจุบัน หรือ
การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนดนโย-
บายใหมที่มีแนวโนมวาจะมีความเขมงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบ
ตอการดำเนินงานของบริษัท การประกาศใชกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบใหมดังกลาว รวมถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมุงคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และมีเปาหมายเพ่ือชดเชย
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกผูเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมตอง
พิสูจนความรับผิด รวมท้ังการกำหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนคุมครอง
ผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพื่อใชจายเปนเงินชดเชย
ใหแกผูเสียหาย ซ่ึงสถานพยาบาลท่ีรางพระราชบัญญัติกำหนด (รวม
ถึงบริษัทในฐานะผูประกอบกิจการสถานพยาบาล) มีหนาท่ีตองจาย
เงินสมทบเขากองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราตาม

ปจจัยเสี่ยง
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ที่คณะกรรมการคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
กำหนด ดังนั้น บริษัทไมอาจรับรองไดวา การเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม 
หรือการกำหนดนโยบายใหมที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัท

อยางไรก็ตาม บริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัทได
ดำเนินการ และปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพตางๆ ที่
สำคัญ อาทิ มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accredi-
tation) โดยการดำเนินการและการปฏิบัติตามแนวทางภายใตระบบ 
HA กำหนดใหมีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษาผูปวยใหเปน
ไปตามมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม รวมถึง
ครอบคลุมความเสี่ยงในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยง
เก่ียวกับการใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล การดำเนิน
การตางๆ ดังกลาว อาจชวยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียน
แปลงกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ และสิ่งแวดลอมได 

2.3 ความเสี่ยงในดานการแขงขัน   
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง นอกจาก

การแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว 
บริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางและระดับลาง 
ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึง
การจัดหาอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อขยายฐานลูกคา 
นอกจากน้ี ยังมีการขยายการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐ เชน 
คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลเอกชนภายใตการบริหารงาน
ของโรงพยาบาลรัฐอาจสงผลตอการดึงฐานลูกคาของบริษัท 

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขงขัน บริษัทไดใหความสำคัญกับเครือขายการ
สงตอผูปวยและการบริหารจัดการแบบโรงพยาบาลแมขายและ
โรงพยาบาลเครือขาย (Hub and Spoke) โดยในแตละภูมิภาค
บริษัทมีโรงพยาบาลแมขาย (Hub Hospitals) ที่มีศักยภาพการ
รักษาพยาบาลท่ีมีความซับซอน สวนโรงพยาบาลเครือขาย (Spoke
Hospitals) จะเปนโรงพยาบาลซึ่งมีขนาดเล็กกวาโรงพยาบาล  

แมขาย โดยอำนวยความสะดวกและเปนทางเลือกใหแกผูรับบริการ
ท่ีอยูโดยรอบ และสงตอไปยังโรงพยาบาลแมขาย (Hub Hospitals) 
เมื่อตองการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซอน นอกจากนี้บริษัท
มีการบริหารแบบ Shared Services สำหรับหองปฏิบัติการทาง
การแพทยกลาง จัดซื้อกลาง บัญชีกลาง และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียว
เนื่องและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาล อาทิ บริษัทที่ผลิตและ
จำหนายยา น้ำเกลือและวัสดุภัณฑทางการแพทยเพ่ือสนับสนุนการ
ใหบริการแกโรงพยาบาลทั้งในและนอกเครือขาย มีการบริการที่
ครบวงจรและไดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) 

2.4 ความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย
หรือผูบริหารที่สำคัญไวได  

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทตองพ่ึงพิงบุคลากรทางการ
แพทยท่ีชำนาญการ ซ่ึงไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และ
เจาหนาที่เทคนิคตางๆ ดังนั้น การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย
หรือผูบริหารที่สำคัญดังกลาว หรือการไมสามารถสรรหาบุคลากร
ทดแทนที่เหมาะสม หรือมีความสามารถใกลเคียงกันอาจมีผล
กระทบในทางลบตอบริษัท

ปจจุบัน ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทยตอง
พ่ึงพาภาครัฐเปนหลัก และท่ีผานมาจำนวนบุคลากรทางการแพทย
ก็ไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหบริษัทตองแขงขันกับผูประกอบ
การรายอื่น เพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทยที่มีความ
ชำนาญ ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนในการดำเนินงานของบริษัท  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทปนเครือขายโรงพยาบาลขนาด
ใหญ และมีการสนับสนุนงบประมาณในดานการศึกษาและวิจัยให
แกบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มความ
ชำนาญเฉพาะทาง และเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการแพทยในดานตางๆ รวมถึงการมีเทคโนโลยีทาง
การแพทยที่ทันสมัย อีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการในการกำหนดคา
ตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นใน
กลุมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผลกระทบในดานนี้ตอบริษัทใน
ปจจุบันนี้จึงยังไมรุนแรงมากนัก
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2.5 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
เนื่องจากปจจุบันประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องสิทธิของผู

ปวยมากขึ้น โดยเฉพาะในป 2551 ทางภาครัฐไดออกพระราช-
บัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 เพ่ืออำนวยความสะดวก
แกผูบริโภค รวมทั้งผูปวยในการดำเนินคดีกับผูใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน กฎหมายฉบับดังกลาวจึงอาจมีผลกระทบ
ตอผูประกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย 
ซ่ึงอาจทำใหบริษัทมีความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการใหบริการ
ดานการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ดี บริษัทไดใหความสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรองแพทย รวมท้ังคำนึงถึงสิทธิ
ของผูปวย ทั้งในดานการใหขอมูล การบริหารความคาดหวังของ
ผูใชบริการ การมีกระบวนการรายงานและการแกไขปญหาเมื่อมี
คำรองเรียนจากผูใชบริการ รวมไปถึงการปรับคุณภาพและมีเคร่ืองมือ
ช้ีวัดการใหบริการใหไดตามมาตรฐานสากลมาอยางตอเน่ืองโดยตลอด 
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงในดานนี้ 

ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยมีคดีฟองรองจากการยุติโครงการให 
การรักษาพยาบาลตลอดชีพ โดยรายละเอียดความคืบหนาปรากฏ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 หนา 222 

2.6 ความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดจากผูรับบริการชาวตางชาติ
บริษัทมีรายไดสวนหน่ึงจากผูรับบริการชาวตางชาติ ซ่ึงรวมถึง

ผูที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในประเทศไทย หรือที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อเขารับการรักษาโดยเฉพาะ 
ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐ 
หรือพนักงานของบริษัทเอกชนในตางประเทศ โดยปจจัยที่ทำใหผู
รับบริการกลุมนี้เขามาใชบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
ประกอบดวยมาตรฐานและคุณภาพของการใหบริการทางการแพทย
ที่เปนที่ยอมรับไดระดับมาตรฐานสากล คาใชจายดานการรักษา
พยาบาลท่ีสมเหตุสมผล และความมีช่ือเสียงดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทย 

ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากวิกฤตการณตางๆ ที่สงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นในการเขารับการบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมได อาทิ สถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติตางๆ และการ
แขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผูรับบริการ 

ชาวตางชาติท่ีจะเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย บริษัท
จึงไดมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยการขยายเครือขาย
โรงพยาบาลตามจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพและมีความตองการใน
การรักษาพยาบาลใหครอบคลุมทั้งประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยัง
กระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมาก
ย่ิงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกคากลุมใดกลุมหน่ึง 

2.7  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในตางประเทศ โดยมีมูลคาการลงทุน (ท่ีอยู

ในรูปของทุนที่ชำระแลว เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และภาระค้ำ
ประกันท่ีบริษัทค้ำประกันการกูยืมของบริษัทยอยตอสถาบันการเงิน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 76.8 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน
เงินสกุลบาทประมาณ 2,565.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.9 
ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

การลงทุนในตางประเทศของบริษัท รวมถึงการถือหุนท่ีสำคัญ
ในบริษัทดังตอไปนี้ 

• 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 ในอัตรา
รอยละ 100.0 และรอยละ 60.0 ตามลำดับ เพ่ือดำเนินธุรกิจ
เซ็นทรัลแล็บ 

ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในตางประเทศ
ของบริษัท เชน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของรัฐบาลตาง
ประเทศที่ใชบังคับกับการดำเนินธุรกิจในตางประเทศของบริษัท 
หรือสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศดังกลาว ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือคาใชจายใน
การลงทุนหรือการดำเนินงานท่ีสูงกวาท่ีคาดการณไว อาจสงผลให
บริษัทไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดไว และอาจสงผลกระทบตอ
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
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3 ความเสี่ยงทางดานการเง�น
3.1 ความเสี่ยงดานการรับชำระคารักษาพยาบาล 

การใหการรักษาพยาบาลผูปวยกอนการเรียกเก็บคารักษา กอ
ใหเกิดความเส่ียงท่ีอาจจะไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล
ได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ที่สำคัญดังตอไปนี้

1. การใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีรับผิดชอบคารักษาพยาบาล
ดวยตนเอง บริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาคาใชจายสำหรับ
การรักษาพยาบาลกอน เพื่อใหผูรับผิดชอบคาใชจายรับทราบ
งบประมาณและชำระคาบริการหรือเงินมัดจำลวงหนา

2. บริษัทมีการแจงแผนการรักษาควบคูกับการประเมินคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนใหกับผูรับผิดชอบคาใชจายทราบเปนระยะตลอดการรักษา
และใหทยอยชำระเพ่ือเปนการแบงเบาภาระการชำระเงินคารักษา
พยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อเสร็จสิ้นการรักษา 

3. สำหรับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัทคูสัญญาน้ัน 
บริษัทมีนโยบายในการใหเครดิตอยางระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะห
เครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน พรอมท้ังทบทวน
ผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยางสม่ำเสมอ และบริษัทมีการ
หยุดการใหเครดิตเพิ่ม หากวงเงินคงคางเกินจำนวนที่กำหนดไว 
ซึ่งนโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเรียกเก็บเงินได 

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ มีการประชุมอยาง
สม่ำเสมอ คณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารฝายการเงิน และ
ฝายปฏิบัติการ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการบริหารความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึน ทบทวนและกำหนดมาตรการปองกัน รวมท้ังหาทางออก
ท่ีเหมาะสมใหกับบริษัทและผูปวยในกรณีท่ีเกิดปญหาการชำระคา
รักษาพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงดานนี้ได

   3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินสวนท่ีมี

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว (float rate) คิดเปนรอยละ 36.8 ของหน้ีสิน
ทางการเงินทั้งหมด ซึ่งความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผล
กระทบตอตนทุนทางการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมี
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงรวมถึงการเขา
ทำสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Swap) ซึ่งบริษัทจะพิจารณากำหนดตามภาวะ
ตลาดในขณะนั้น 

3.3 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศและความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริษัทมีรายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการแกผูรับบริการชาว
ตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจของประ-
เทศของผูรับบริการชาวตางชาติ จึงมีผลตอจำนวนผูรับบริการชาว
ตางชาติที่เขามาใชบริการในเครือขายโรงพยาบาลของบริษัท ใน
ลักษณะเดียวกันกับปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศที่มีผลกระทบ
ตอจำนวนผูรับบริการในประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จึงอาจไดรับผล
กระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ของผูรับบริการชาว
ตางชาติ

นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศกับสกุลเงินบาท ซึ่งเปนตัวกำหนดความสามารถในการ
แขงขันดานราคาของบริษัทเทียบกับผูใหบริการทางดานการรักษา
พยาบาลในประเทศอ่ืน เปนปจจัยหน่ึงท่ีอาจมีผลกระทบตอรายได
ของบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัท โดยในกรณีนี้ บริษัทพยายามที่จะรักษา
สัดสวนของผูรับบริการในประเทศ และผูรับบริการชาวตางชาติให
อยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยในป 
2561 คาเงินบาทเคลื่อนไหวอยูระหวาง 31.13 – 33.49 บาทตอ
ดอลลารสหรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน
จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในสวนหน้ีสินท่ีมีนัยสำคัญ โดยมีนโย-
บายการจัดสรรเงินกูเปนสกุลเงินดอลลารสำหรับบริษัทลูกที่อยูใน
ตางประเทศท่ีมีรายไดคาบริการเปนสกุลเงินดอลลาร หรือเปนการ
บริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) 
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บริษัทไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อวาการกำกับดูแลกิจการเปนตัวกำหนด
โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุน  คณะกรรมการ  ฝายบริหาร และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีเปาหมายเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาของกิจการใหแกผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
รายอื่น ซึ่งจะมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง  

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หน่ึงในบทบาทดังกลาว คือ การกำกับดูแลกิจการ  โดยไดมอบหมายใหกรรมการผูอำนวย
การใหญ  และผูบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายดานการกำกับกิจการตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเปนไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด  ทั้งนี้ บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติ
ของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว 

1. นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีข้ึนเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัททุกคน ยึดถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพ่ือชวยกำกับดูแลและกล่ันกรองงานท่ีเก่ียวของกับการกำกับ
ดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไขเพิ่มเติมนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่มีอยูใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบันและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันวาเปน
แนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนอนุมัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการไดเนนย้ำการกำกับ
ดูแลกิจการดวยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ โดยมอบ
หมายคณะกรรมการตรวจสอบใหรางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ 
คณะกรรมการไดดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายเพื่อใหธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส มีจริยธรรม และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปจจุบันซ่ึงคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 12/2561 
เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 มีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 
ตามหัวขอดังตอไปนี้  

1. การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
   และเปนธรรม
4. นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ และดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณ เปนธรรม โปรงใส และตรวจ
สอบได ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดย
การปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร 
(duty of loyalty) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหลักขององคกร ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ อันสงเสริม
ใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เปนประโยชนตอสังคม มีความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
โครงสรางคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 7 ทาน 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน และกรรมการอิสระ จำนวน 6 ทาน   
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ดีมาก

BDMS ได�รับการประเมินผล
การกำกับดูแลกิจการในระดับ

จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
ประจำป� 2561



อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ และแพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการ ไดมีหนังสือลาออกจากตำแหนง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งใหนางนฤมล นอยอ่ำ และนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทแทน เปนผลใหต้ังแตวันท่ี 23 มกราคม 2562 เปนตนมา บริษัทมีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6 ทาน กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2 ทาน 
และกรรมการอิสระ จำนวน 6 ทาน   

กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ไดแก  กรรมการท่ีเปนผูบริหารท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนรายเดือน
เปนประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท  
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คือ กรรมการท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจำหรือไดรับคาตอบแทนเปนรายไดประจำจากบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารดังกลาวอาจเปนผูที่ไดรับแตงตั้งหรือเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกัน โดยเปนอิสระตอ
การบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีมีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูท่ีไมมีธุรกิจหรือความเก่ียวของทางผลประโยชนในบริษัท 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจทำใหผลประโยชนของบริษัทและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง

โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย (ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 
258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอยที่
มีบริษัทแมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผู
มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจ
ควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคา
บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอยแลว 
กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)

การแยกตำแหนง 
1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการอิสระ และบริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอำนวยการ

ใหญตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน  เพื่อใหประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระในการ
ตัดสินใจ รวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทใหทำหนาท่ีไดอยางโปรงใสปราศจากอคติ ท้ังน้ี ประธานกรรมการจะทำหนาท่ี
อยางเท่ียงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามท่ีจัดทำข้ึนตลอดจนดำเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวามีการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคำถามที่เปนประโยชนอยางมีอิสระจากฝายบริหาร
ในระหวางการประชุมแตละครั้ง

2. บริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัท จะตองไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือใหกรรมการ
สรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
บริษัทไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหนาท่ี

กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเปนประจำทุกเดือนเพื่อ
ติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเก่ียวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ  ขณะที่ฝายบริหารภายใตการกำกับดูแลของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญจะทำหนาที่บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กำหนดไว  กรรมการผูอำนวยการใหญเทานั้นที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลาน้ี ดังน้ัน  อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวย
การใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาท่ีและอำนาจของคณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอยางชัดเจน 

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร

ที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจในสายอาชีพดานการรักษาพยาบาล และขอจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผูเขามาดำรงตำแหนงแทน
อยางเหมาะสม รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากความรู ความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู
ความเขาใจในธุรกิจดานการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการ ซึ่งตองอาศัยผูที่มีความชำนาญ
เฉพาะดานอยางแทจริงท่ีจะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท  ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการดำรง
ตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ   

การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทมีนโยบายกำหนดใหกรรมการของบริษัทแตละทานดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมเกิน 5 แหง 

(รวมตำแหนงกรรมการในบริษัทดวย) เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดมีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท 

โครงสรางบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของทางธุรกิจ เพื่อใหมีความเขาใจทั้งวิธีทำงานและโครงสรางการถือหุนระหวางกัน 
นอกจากน้ี ยังใหขอมูลสารสนเทศท่ีสำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ เชน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอย ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสรางการทำงานภายในบริษัท ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคบริษัท จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการตางๆ ที่กำหนดใชภายในกลุมบริษัท

หนาที่ของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซ่ึงนอกจากอำนาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการตามที่บริษัทไดกำหนดไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ยังรวมถึงหนาที่ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. กรรมการควรสามารถเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอเพื่อทำงานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมท้ังการประชุมคณะกรรมการชุดยอยและต้ังคำถามท่ีสำคัญเพ่ือปกปองและรักษา

สิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี 
3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง โดยเฉพาะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรวมกันตอบคำถาม

และชี้แจงในประเด็นที่ผูถือหุนมีขอซักถาม  ตลอดจนรับทราบประเด็นขอเสนอแนะจากผูถือหุน
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงคจะเรียนรูธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระดวยการเสียสละ

เวลาและความสนใจมากพอใหกับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยัน เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันที่กรรมการอิสระยอมรับ

การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุก ๆ ปหลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยในแบบองครวมทั้งคณะ (As a Whole)
7. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่ม

เติมตามความจำเปน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และกำหนด
ใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทุก
ทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกคร้ัง โดยในการประชุมวาระปรกติจะมีการกำหนดวาระ
การประชุมตางๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเน่ืองเพ่ือติดตามงานท่ีไดมอบหมายไว ซ่ึงเลขานุการการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและ
วาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมิไดกำหนดตารางเวลาการประชุมลวงหนา ท้ังน้ี การประชุมของคณะกรรมการชุดยอยท้ัง 4 คณะ
เปนไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรื่องที่จะตองเขาประชุมตามหนาที่ที่ไดกำหนดไว โดยบริษัทกำหนดใหภายหลังการ
ประชุมของคณะกรรมการชุดยอย ประธานของคณะกรรมการชุดดังกลาว หรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป 

ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทไดเปดเผยจำนวนการเขาประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยูในหัวขอ โครงสรางการจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ โดยวิธีการประเมินตนเองเปนประจำทุกป อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง โดยกรรมการแตละคณะจะไดรวมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไข เพื่อนำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ไดครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของ
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนครั้งที่ประชุม ตลอดจน
ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยฝายเลขานุการบริษัทจะสงแบบประเมินให
กรรมการทุกทานทำการประเมิน จากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินคืนจากกรรมการเพื่อบันทึกสรุปผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญเปนประจำทุกป โดยผลการประเมิน

ดังกลาวจะนำมาใชประกอบในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติหนาที่เปรียบเทียบกับ
เปาหมายและกลยุทธ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงประเมินคุณสมบัติและความสามารถในการเปนผูนำขององคกร โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะเปนผูแจงผลการประเมินใหประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญรับทราบ

การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร  
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม

และเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทช้ันนำในตลาดหลักทรัพยฯ 
และกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนตองสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 

สำหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง บริษัทไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ผานกระบวนการประเมิน
ผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทและฝายทรัพยากรบุคคลกำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการ
ประกอบการของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน

การพัฒนาความรูของกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัท จึงไดใหความสำคัญกับการพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร

ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนใหมีการสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและ
สามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดอยางตอเนื่อง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะจำนวน 14 ทาน และ
เลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director Accreditation Program แลว 
รวมท้ังไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผานหลักสูตร
สำคัญที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 2561 กรรมการบริษัท เขารวมสัมมนาและอบรม ดังนี้

กรรมการบร�ษัท หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม

นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล • Advanced Audit Committee Program รุนที่ 28/2018
• Financial Statements of Directors Program รุนที่ 35/2018
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นอกจากนี้ บริษัทไดกำหนดใหเลขานุการดำเนินการสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือขอกำหนดตางๆ ที่มีนัยสำคัญ ตอกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอยางถูกตองตอไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อมาอบรมและเผยแพรขอมูลหรือขอกำหนดดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติอยางถูกตองตอไป 

สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
1. สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกัน
บริษัทรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทำงบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนที่ขัดแยง ผูบริหาร

จะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำดวยความซื่อสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย เพื่อผล
ประโยชนโดยรวมของทุกฝาย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทา
เทียมกัน บริษัทมีหนาที่ปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของและ
เพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบของ
ฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
ชัดเจน โดยบริษัทมุงม่ันในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะ เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย 
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยางเทา
เทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม 

ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระ พรอมชี้แจงเหตุผล
ประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ ประกอบการพิจารณาในแตละวาระ เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูล
เพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ทุกรายไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอมูล
ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระรวมถึงเอกสารอื่น
ท่ีเก่ียวของ อาทิ เอกสารหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนการเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบ
ฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน
เว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน  และจัดสงเอกสารดังกลาวขางตนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระ
ทั่วไปซึ่งสูงกวาตามที่กฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีที่เปนการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเปนมติพิเศษ

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาเปนตัวแทน
รับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข) โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมไดแนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอรมการลงทะเบียนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือ
มอบฉันทะดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดเสนอทางเลือก
ใหผูถือหุนมอบอำนาจใหกรรมการอิสระของบริษัท 1 ทาน โดยบริษัทไดจัดสงขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุม เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปนตัวแทนใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีท่ีผูถือ
หุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

เพื่อใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสำคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป รวมถึงเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทลวงหนากอนการประชุม
ผูถือหุนประจำป บริษัทจึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 
เปนเวลา 45 วัน โดยผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อไดในเว็บไซตของบริษัท ในกรณี
ที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะบรรจุเรื่อง
ดังกลาวเปนวาระการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป แตหากคณะกรรมการเห็นวาเร่ืองดังกลาวไมมีความเหมาะสม 
คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ พรอมทั้งเหตุผลที่ไมนำเสนอเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุน
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พิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสำหรับการประชุมผูถือหุนลวงหนา
รวมถึงเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทดังกลาวลวงหนา มายังคณะกรรมการบริษัท ในระหวาง
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใตเวลา
ท่ีเหมาะสม  การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ท้ังน้ี ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุนท่ีตนถือ 
โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุน
เปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปรกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น)   

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแตละวาระน้ัน บริษัทจะรวบรวมผลและแจงใหท่ีประชุมทราบภายหลังเสร็จส้ินการลงคะแนน
ในแตละวาระ หรือหากบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปรกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอใหที่ประชุมดำเนินการพิจารณา
ในวาระอ่ืนๆ ไปกอน เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางตอเน่ือง และเม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะแจงผลการนับ
คะแนนใหท่ีประชุมทราบในทันที ท้ังน้ี ในการบันทึกมติท่ีประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ 
และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่
ประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีท่ีผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด หามออกเสียงในเร่ืองน้ัน 

2. การประชุมผูถือหุน
นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตนอยางเต็มที่และใน

รูปแบบท่ีไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาท่ีจะใชสิทธิดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจากวันส้ินสุด
ปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับตั้งแตการเรียกประชุม 
การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม

ท้ังน้ี ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทำหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ตามท่ีขอบังคับบริษัทกำหนดไว แตจะตองระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันท่ีไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้

• กอนการประชุม 
บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรับ

วาระท่ัวไปซ่ึงสูงกวาตามท่ีกฎหมายกำหนด และอยางนอย 14 วัน กรณีท่ีเปนการขออนุมัติรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกันหรือเปนมติ
พิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวการจัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท http://www.bdms.co.th หรือ http://bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” 
เพ่ือเปนการขยายชองทางการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และเพ่ือเปนการสงเสริมสิทธิการรับรูขาวสารแกผูถือหุน
ย่ิงข้ึน รวมท้ังไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซต ของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน  

ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลา และสถานที่จัดการประชุม วาระการประชุม
พรอมทั้งวัตถุประสงค เหตุผล และความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ และเอกสารประกอบตางๆ (ถามี) เพื่อใหผูถือหุน
มีขอมูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบริษัท แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารท่ีตองใช
ในการเขารวมประชุม รวมท้ังบริษัทยังไดสงรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการประชุมและการแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนไดเสนอ
แนะใหผูถือหุนแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและพิจารณากอนการเขาประชุม 
ซึ่งจะชวยใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ  

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุมผูถือหุนโดยใชระบบบารโคด และมีการทำบัตร
ลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ เพ่ือความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะวาระ
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การแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนเขาประชุม

• ระหวางการประชุม 
บริษัทไดกำหนดให ผูที่ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการประชุมจะเริ่มขึ้น

อยางละเอียดชัดเจนและใหกรรมการผูอำนวยการใหญทำหนาท่ีตอบขอซักถามของผูถือหุน และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง
เมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและเพ่ือใหเกิดความชัดเจน บริษัทมีการใชส่ือมัลติมีเดียในการนำเสนอขอมูลเพ่ือประกอบ
การพิจารณาของผูถือหุนในระหวางการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนตอที่ประชุมเมื่อผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระแลว ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดกำหนดไวตามลำดับอยางชัดเจน และเปดโอกาส
ใหผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน  

เพื่อเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัททุกทาน ตลอดจน
คณะกรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ อาทิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหารดานบัญชีและ การเงิน ผูบริหารที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากกรรมการหรือ
ผูบริหารระดับสูงรายใดไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได จะตองมีหนังสือช้ีแจงเหตุผลตอประธานกรรมการ (กรณีท่ีเปนกรรมการ) 
หรือกรรมการผูอำนวยการใหญ (กรณีที่เปนผูบริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง

ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการต้ังคำถามและใหคำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัท 
ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยไมทำใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเสื่อมเสีย โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ จะเปนผูใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุน
อยางไมเปนทางการหลังจบการประชุมนั้นๆ 

• หลังการประชุม 
บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนรวมถึงมีการบันทึกมติท่ีประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบง

เปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการ
บันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไวอยางละเอียดดวยโดยไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาว
บนเว็บไซตของบริษัท http://www.bdms.co.th หรือ http://bangkokhospital.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” เพ่ือให
ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปไดรับทราบรายงานการประชุมอยางรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 

นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก

องคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนักเปนอยางยิ่งวาการ
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึงผล
ประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

1. นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัท
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมที่อาจนำไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่เกี่ยวของ จะตองไดรับ

การพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะ
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับ
บริษัทและผูถือหุนทั้งหมด ขอกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐาน
ทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 
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บริษัทมีนโยบายท่ีจะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชสถานภาพของตนเพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหาม
ไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคล
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย

2. นโยบายตอผูถือหุน
บริษัทมุงหวังท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและมีความสามารถ

ในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึงถึง
ความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทเนนการดำเนินการเพื่อใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนา
ธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแรง 
เพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน 

ท้ังน้ี นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุม
ผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทยังมี
นโยบายในการเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรม และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนทุกทาน
สามารถไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน

3. นโยบายตอพนักงาน
พนักงานถือวาเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาของบริษัท โดยบริษัทไดดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณอยางตอเน่ือง

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัท พรอมทั้งใหโอกาสในการทำงานที่เทาเทียมกัน และมีมาตรการที่จะใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดจัดการฝกอบรมความรูที่จำเปน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องผานการ
ฝกอบรมท่ีจัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงาน
ทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอขอแนะนำกับผูบริหารโดยตรง
ผานเว็บไซตภายในขององคกร 

บริษัทไดจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ ท้ังน้ี บริษัทไดดำเนินการทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการแกพนักงานเพ่ือใหม่ันใจวาการจาย
คาตอบแทนของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากน้ี บริษัทไดมีการจัดมอบทุนแกแพทย พยาบาล 
และพนักงาน เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดเพิ่มองคความรู เพื่อนำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกร
แหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว ดังนั้น 
บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาสงเสริม และรักษาไวซึ่ง
พนักงานที่มีคุณภาพ ดังตอไปนี้

• การสรรหาและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
บริษัทไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแตกระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ ความเช่ียวชาญ และขอกำหนดอ่ืนๆ ของแตละตำแหนงงานอยางชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดเลือกสรรอยางถูกตองและเหมาะสม 
ท้ังน้ี บริษัท จะพิจารณาพนักงานภายในเปนอันดับแรก เพ่ือใหโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาในการทำงาน หากไมมีผูใดเหมาะสม
จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานใหมทุกคนจะไดเขารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อชวยใหพนักงาน
ไดทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการทำงานของฝายตางๆ ในองคกร จึงทำใหพนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานไดตรงตาม
วัตถุประสงค อีกทั้งบริษัทยังใหความสำคัญในการใหโอกาสเติบโตในหนาที่การงานแกพนักงานตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
เพื่อรักษาคนเกงและคนดีใหอยูกับองคกรตลอดไป
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• โครงการฝกอบรมพนักงาน
บริษัท มีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอยาง

สม่ำเสมอ เพิ่มพูน และตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร สำหรับการฝกอบรมภายในองคกร 
นอกจากจะไดจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานตางๆ แลว ยังไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงประสบการณระหวาง
พนักงานฝายตางๆ ไมวาจะโดยการประชุมรวมกัน หรือการแลกเปล่ียนความรูผานส่ือระบบ Intranet สำหรับการฝกอบรมภายนอก
องคกร บริษัทจะใหพนักงานกรอกแบบสอบถามความตองการฝกอบรมและสงใหเขาอบรมตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผล
หรือวัดการเรียนรูในแตละหลักสูตรเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งบริษัทและพนักงาน

• ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ

อยางชัดเจนและเปนธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 สวน คือ ทักษะ (Skill) 
ความรู (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัทไดมีการส่ือสารเกณฑตางๆ ในการ
ประเมินใหพนักงานทราบลวงหนาอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการ
ประกอบการของบริษัท และสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละปแลว ผลการประเมินก็เปนสวนสำคัญในการพิจารณากำหนด
คาตอบแทนแกพนักงาน ซึ่งการจัดใหมีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานตาม
ผลการประเมินนี้ จะสงผลใหพนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงานในองคกร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกร ตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคคล 
ตลอดจนการเล่ือนตำแหนงจากความสามารถ โดยไมมีอคติหรือใชระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทาง
การปฏิบัติงาน
• การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานแตละคน บริษัทไดกำหนดใหมีการสำรวจขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับมาน้ันจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการบริหารจัดการ
องคกรและทรัพยากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังบริษัทยังไดกำหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการย่ืนคำรองทุกขเพ่ือใหพนักงาน
ไดใชในการยื่นเรื่องราวรองทุกข เพื่อเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม

• สรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน
บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหพนักงานทำงานอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานเปนประจำทุกป รวมถึงการใหวัคซีนตามเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดเอาใจใสดูแล
รักษาสถานท่ีทำงานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพ่ือสวัสดิภาพท่ีดีและสุขพลามัยท่ีสมบูรณของพนักงาน โดยไดดำเนินการ
สงเสริมอบรมและใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของผานสื่อตางๆ ภายในองคกรอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้

• ซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
• โปรแกรมการอบรมสำหรับพนักงานใหม การอบรมการใชอุปกรณเครื่องมือในการทำงานและขั้นตอนการทำงาน เพื่อเปน
การเรียนรูและปองกันความผิดพลาดในการทำงาน 

• การวิเคราะหอุบัติเหตุและการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
• การอบรมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและกูชีพ (first-aid and rescue procedures) 
• จัดหองฟตเนสและโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใหแกพนักงาน 
• โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต (Mental health promotion programs ) สำหรับพนักงานและครอบครัว 
หากจำนวนพนักงานในหนวยงานใดไมเพียงพอตอปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะจัดจางพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหนงงาน

เพิ่มเติม เพื่อใหปริมาณงานในหนวยงานสอดคลองกับจำนวนพนักงานและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแกพนักงาน 
• สรางระบบบริหารและการทำงานรวมกันที่ดี

บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานใหมีความตอเน่ืองต้ังแตตนทางไปยังปลายทาง และกอใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแยงในการทำงาน จึงไดใหทุกฝายในองคกรรวมกันจัดทำคูมือระบบการทำงานรวมกัน (Operational 
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Manual) เพื่อเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคกรและไดมีการเผยแพรระบบ
การทำงานรวมกันนี้ผานระบบอินทราเน็ต โดยบริษัทไดจัดใหมีการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม

• สรางสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธท่ีดีในการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการทำงานรวมกัน ดังนั้น จึงจัดใหมีกิจกรรมระหวางพนักงานและผูบริหาร ซึ่งจะเปนปจจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธที่ดี 
และเปนการสนับสนุนใหเกิดความสุขใจในการทำงาน เชน งานสังสรรควันปใหม งานทำบุญรวมกัน งานกีฬาสี นอกจากนี้ ผูบริหาร
ไดจัดประชุมรวมกันกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพา
องคกรไปสูเปาหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• สรางพนักงานใหเปนคนดีขององคกรและสังคม
เพื่อใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชนแหงความมีวินัยอันดีงามของหมูคณะ เมื่อพนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝน

ระเบียบขอบังคับการทำงานจะถือวาพนักงานผูน้ันกระทำผิด ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแกไขอยางใด
อยางหน่ึงตามระเบียบขอบังคับการทำงานอยางเหมาะสมแกกรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Corporate Governance) ท่ีบริษัท 
กำหนดไวเปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ท้ังน้ี บริษัท เช่ือม่ันวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี และคนเกงน้ัน จะชวย
ใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

4. นโยบายตอฝายบริหาร 
บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงไดมีการจัดทำ

โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care 
นอกจากนี้ ฝายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย

5. นโยบายตอคูคา
บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุนสวน เจาหนี้ คูคา และอื่นๆ ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการคา หรือขอตกลงที่ไดทำเปนสัญญาอยาง

ยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่ไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจาง 
และการดำเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังมีนโยบายหลีกเล่ียงการกระทำใดก็ตาม
ที่อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไป
ตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายตอคูแขง
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการคาที่สุจริต ภายใตกรอบของ

กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือ
ไมเหมาะสม ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือทำลายชื่อเสียงของผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทาง
กลาวรายโดยปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูรับบริการ

7. นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทตระหนักวาผูรับบริการ เปนปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญประการหน่ึงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังท่ีจะทำใหผูรับบริการ

พอใจดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังท่ีจะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ อยางยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองคกรน้ีถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับ
และจะไมถูกนำมา เปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง
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นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูปวยเปนประจำทุกเดือน โดยใชแบบประเมิน
จาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย The Centers for 
Medicare & Medicaid Services (CMS) รวมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และไดรับการ
รับรองอยางเปนทางการจากองคกร National Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินมุมมอง
ผูรับบริการท่ีมีตอกระบวนการดูแลท่ีสำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เปนขอมูลใหสามารถใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม และเปดโอกาสใหโรงพยาบาล
สามารถเปรียบเทียบผลลัพธในมุมมองของลูกคาเพ่ือ ใชในการพัฒนาตนเองตอไป ท้ังน้ี วิธีการคิดคะแนนใชการคิดจำนวนรอยละของ
ผูรับบริการที่ประเมินคะแนนขอที่สูงที่สุดในแตะ Scale เรียกวา Top Box โดยมาตรวัดมุงถามความเปนประจำสม่ำเสมอของบริการ
ในแตละสวน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใหบริการที่มุงใหผูรับบริการเกิดประสบการณที่ดีทุกครั้งของการเขารับบริการ

คะแนนรวมการใหบริการของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ณ สิ้นป 2561
Overall Hospital Rating

จากการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผูปวย ระหวางป 2559 - 2561 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ไดรับคะแนนเพ่ิมข้ึนจาก 
รอยละ 77 เ ปนรอยละ 87 โดยอยูในระดับเปอรเซ็นไทล (Percentile) ที่ 90 เมื่อเทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 4,213 แหงที่รายงาน HCAHPS Score

8. นโยบายตอเจาหนี้
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ท่ีมีตอเจาหน้ีทุกประเภท ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุประสงคของการใชเงิน 

การชำระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน (ถามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือเรื่องอื่นใดที่ไดใหขอ
ตกลงไวกับเจาหนี้ ตลอดจนมีนโยบายที่จะเผยแพรขอมูลฐานะทางการเงินที่ถูกตองตามที่ไดเปดเผยไวตอสาธารณชนใหกับเจาหนี้ 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวา บริษัทมีฐานะการเงินท่ีม่ันคงเพียงพอในการชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลง
ไวในสัญญา กรณีท่ีบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงท่ีไดตกลงไวได บริษัทจะรีบแจงใหเจาหน้ีทราบโดยเร็ว เพ่ือรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน

9. นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทมีความมุงหวังที่จะปฏิบัติตอสังคม และสิ่งแวดลอมดวยมาตรฐานที่สูงอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐาน

ดานความปลอดภัย และการควบคุมมลภาวะ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทรับมือกับประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสาธารณะ 
และเขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
ตอผูที่เกี่ยวของ และบุคลากรทุกคนในองคกร
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บริษัทไดคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล และคำนึงถึงความปลอดภัยตอผูใชบริการและ
สุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ โดยนำมาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and Association 
(HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI) มาประยุกตใชภายในโรงพยาบาล และไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากทั้ง 2 องคกร

นอกจากมาตรการลดการใชน้ำดวยการติดตั้งระบบการใชน้ำรีไซเคิล โดยนำน้ำเสียที่ไดรับการบำบัดแลวไปใชในการระบาย
ความรอนของระบบปรับอากาศ ทำใหในปที่ผานมา สามารถลดปริมาณการใชน้ำไดถึงรอยละ 9.2 แลวนั้น ในป 2561 นี้ บริษัทได
ดำเนินการลดการใชไฟฟาโดยเปล่ียนหลอดไฟในโรงพยาบาลเปน LED ประกอบกับมาตรการประหยัดการใชพลังงานในหลายๆ มาตรการ 
ทำใหบริษัทสามารถลดอัตราการใชไฟฟาในชวงป 2559-2561 ไดดังนี้

สำหรับการกอสรางโรงพยาบาลใหม บริษัทไดกำหนดแนวทางการกอสรางโดยใชหลักการ Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม เพื่อลดปริมาณการใชพลังงานและชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดแก 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และโรงพยาบาล Bangkok International Hospital ซ่ึงจะเปดใหบริการ
ในป 2562 นี้ โดยมีการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟาใหกับโรงพยาบาล และติดตั้งระบบ Solar Collector เพื่อผลิต
น้ำรอนใหกับหองพักผูปวย นอกจากนี้ ยังมีระบบ District Heat Pump ในการสำรองน้ำรอนใหกับระบบ Solar Collector ในชวง
เวลากลางคืนอีกดวย

ในดานการชวยเหลือกิจกรรมการกุศลของบริษัท โรงพยาบาลไดมีการออกหนวยตรวจสุขภาพ การใหความรู และสนับสนุน
อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย ยา เวชภัณฑ รวมกับมูลนิธิตางๆ และชุมชนรอบขางโรงพยาบาล

10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคดังกลาวนั้นตองเปนไปภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยไมเลือกวาผูน้ันจะมีถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
ที่แตกตางแตอยางใด 

 ดังนั้น เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เขารวมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองคกร 
บริษัทจึงไดจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช เพ่ือใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน พรอมท้ัง
ไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

11. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทมุงหวังใหบริษัทและบริษัทในเครือเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิ โดยดูแลมิให
มีการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ
อยางถูกตองตามกฎหมาย บริษัทจึงไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ” (Policy on 
Non-Infringement of Intellectual Property Rights and Copyrights) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทในเครือทั้งหมดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

12. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ (Information Security Management Policy)
บริษัทไดจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศข้ึน เพ่ือเปนแนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือปองกันปญหา
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ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานในลักษณะท่ีมีความเส่ียงท่ีทำใหเกิดความเสียหาย โดยไดประกาศใหพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ 
ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่หรือมีความเกี่ยวของในการทำงานใหกับบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

13. นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน (Whistleblower Policy)
เพ่ือใหผูรายงานหรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีเจตนาท่ีสุจริต ไดรับการคุมครองและปกปอง

อยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด “นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” (Whistleblower Policy) ตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑดังนี้
• ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา การเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะไดรับ

การรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบได หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน และคำนึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผูรายงาน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับการประกันจากบริษัทวา จะไมเปนเหตุ 
หรือถือเปนเหตุที่จะเลิกจาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลรายตอพนักงานดังกลาว 

• ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองคกร สามารถติดตอ เสนอ

ความเห็น รองเรียน และรายงานการกระทำท่ีไมถูกตองผานชองทางตามท่ีไดประกาศไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียนขางตน จะตองดำเนินการดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูลที่

เกี่ยวของตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด แกผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอรองเรียน
• ประมวลผลและวิเคราะหผลของขอมูลเพื่อพิจารณาหาตนเหตุวามีการกระทําใดที่ฝาฝน ละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

นั้นหรือไม และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล แกผูที่มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ตอไป 
• ในกรณีที่พบวามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือ

ขอกำหนดที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ตอไป

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย 

รวมถึงสาธารณชนทั่วไปอยางถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี บริษัทไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ  ท่ีประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทใหเขากับกฎระเบียบดังกลาวรวมท้ังไดมีการ
เปดเผยนโยบายดังกลาวใหบุคคลากรภายในองคกรไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท ดังนี้

1. ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท  
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
3. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน  
4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ  
5. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
6. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
8. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัท ขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญ ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสวนได

เสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัท ขอมูลนี้จะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม 
เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีที่โปรงใส ผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนใน
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หลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจท่ียุติธรรมและไดรับขอมูลอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศ
และนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพื่อใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ และหนาที่
ความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินที่ตองมีความถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการแพรหลายตอผูลงทุน

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจัดใหมี

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางการติดตอโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนถึงผูที่เกี่ยวของ 
หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจในขอมูลของบริษัท สำหรับผูบริหารระดับสูงท่ีไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัท คือ 
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และ Assistant Vice President ดานนักลงทุน
สัมพันธ รวมถึงผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท

โดย ในรอบป 2561 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice President ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธไดพบปะ
และใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสตางๆ 

บริษัทมีการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศท่ีบริษัทแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูสนใจสามารถ
อานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ http://www.set.or.th และเว็บไซต ของบริษัทที่ http://www.bdms.co.th หรือ 
http://www.bangkokhospital.com กรณีท่ีผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายัง Assistant Vice 
President ที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ โทร. 0-2755-1793 Fax: 0-2755-1959 E-mail: investor@bangkokhospital.com หรือผาน
เว็บไซตของบริษัทที่ http://www.bdms.co.th หรือ http://www.bangkokhospital.com 

2. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือชวยทำหนาท่ี
ดานการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกำกับดูแลกิจการ และกล่ันกรองงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว รวมท้ังไดแบง
แยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการประเมินตนเองเปนประจำ
ทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระในการดำรง

ตำแหนงเปนเวลา 3 ป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ    กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล *    กรรมการตรวจสอบ
* ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ใหดำรงตำแหนงกรรมการ

ตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออก
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10
นำเสนอข�อมูลแก�นักลงทุน

7
ในประเทศ

ครั้ง

ครั้ง 3
ต�างประเทศ

ครั้ง 7
จัดการประชุมแถลงผล
การดำเนินงาน
แก�นักลงทุนและนักว�เคราะห�

ครั้ง 184
จัดกิจกรรมพบนักลงทุน
และนักว�เคราะห� เพ�่อรับทราบ
การดำเนินงานของบร�ษัท

ครั้ง 10
จัดโครงการพบผู�บร�หาร 
และเยี่ยมชมกิจการ ให�แก�
นักลงทุน นักว�เคราะห� และ
ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องต�างๆ

ครั้ง



คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทใหทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบและดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเรื่องการเงินอยางครบถวน โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ที่มีความรอบรูและและความสามารถในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได มีจำนวน 1 ทาน 
คือ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผูตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทตลอด
ทั้งป โดยบริษัทไดวาจางบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมเพื่อทำหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของกิจการ 
ซึ่งบริษัทเชื่อวาการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการ
รายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอยางเท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวของกับงบการเงินและการเปดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท ประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน และผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินท่ีดูแลดานบัญชีของบริษัท ตางเขารวมการประชุมดวยทุกคร้ัง 
ทั้งนี้ กอนการประชุมในวาระที่เกี่ยวของกับงบการเงินกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
บริหารรวมในการประชุมแตประการใด เพ่ือสอบถามประเด็นความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับงบการเงินหรือฐานะการเงินของกิจการซ่ึง
ผูสอบบัญชีไดตรวจพบ หรือขอจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมีการประชุมประจำปรวมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร เพ่ือใหม่ันใจวาผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอยางอิสระจากฝายบริหารและไมมีขอจำกัดในการตรวจสอบ
บัญชี
 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี 

ผูท่ีดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังน้ี
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย (ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 
258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทยอยท่ีมีบริษัท
แมเปนบริษัทเดียวกัน)

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม 
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคา
บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับบริษัท และบริษัทยอยแลว 
กรรมการอิสระยังจะตองไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (Collective Decision)

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี
1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
2) ตองเปนผูมีความรู ประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย
3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไมเปน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกวา 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ใน
บริษัทใดบริษัทหน่ึงทำไดไมเต็มท่ี 

รายการตอไปน้ีไมถือวามีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีเก่ียวของกับกรรมการตรวจสอบท่ีกระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุน

รายใหญของบริษัท เก่ียวกับการไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการตามเง่ือนไขดังน้ี
1) การไดมาหรือจำหนายสินคาหรือบริการนั้นอยูบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปที่กำหนด

โดยมีหลักเกณฑชัดเจน และเปนท่ีเปดเผย
2) ราคาสินคาหรือคาบริการเปนราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการท่ีใหลูกคารายอ่ืน

2. การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงไดดำเนินการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีเก่ียวของแลว
3. รายการอ่ืนใดท่ีไดดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอกำหนด หรือประกาศท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดแลวตามหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อชวยคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดตามหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบดังตอไปน้ี
1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ใหมีความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได 

โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กฎหมาย และหนวยงานราชการกำหนด

3. คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีบริษัทประจำปตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยตองทำใหผูแจง

เบาะแสม่ันใจไดวามีกระบวนการสอบสวนท่ีเปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 
5. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
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6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

7. ส่ังการและสอบทานหลักฐาน หากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงมีหรืออาจมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

8. วาจางหรือนำผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท รับผิดชอบคาใชจาย

9. ในกรณีที่บริษัท มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้ง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
แตในกรณีที่บริษัทใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให
ความเห็นชอบการวาจางและกำหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

10. สอบทานใหบริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองคกร และเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียง
ของระบบ และการควบคุมความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

14. สอบทานใหกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตามที่กำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกำหนดที่รองรับการทำหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน 
การจางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในเรื่องที่ตองใชความชำนาญเฉพาะดาน โดยรับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียนเน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ใหคณะกรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ เพ่ือทำหนาท่ีสรรหาบุคคล
ที่มีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททั้งในกรณีที่เปนการแตงตั้งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแตงตั้งกรรมการใหม 
รวมถึงทำหนาที่ในการสรรหาประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ ตลอดจนมีหนาที่ในการกำหนดหลักเกณฑในการ
กำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ อยาง
เหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายแพทยจุลเดช  ยศสุนทรากุล   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
4. นายศรีภพ สารสาส    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการ

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตอไป

2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลานั้น ตองมี
ความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไวได

3. กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหาตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพื่อใหความเห็นชอบ

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑเหลานั้น ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม 
และสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่

5. จัดทำหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

6. ประเมินการผลปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำป โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการ
ใหญ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความจำเปน
ตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใหคณะกรรมการ
สรรหาฯเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมายและแผนงานประจำปที่ไดวางไว  คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ทาน โดยประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ เปน
กรรมการบริหารโดยตำแหนง เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว 
รวมถึงกล่ันกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานท่ีเก่ียวของกับงานในธุรกิจปรกติ
หรืองานท่ีสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทในระดับวงเงินหน่ึง ท้ังน้ี อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจะไมสามารถใชกับบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ รวมถึงอำนาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีขอบังคับบริษัทกำหนด
ใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
1. นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    ประธานกรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562)

2. นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล    กรรมการบริหาร
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล     กรรมการบริหาร
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4. นายธงชัย จิรอลงกรณ     กรรมการบริหาร
5. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ   กรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562)

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งนายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล และ

นางนฤมล นอยอ่ำ ดำรงตำแหนง ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ตามลำดับ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจำป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีวางไวและนำเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท

3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีวางไว รวมท้ังใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกำหนด
ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท

4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส
5. อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยตามขอบเขตอำนาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. กำกับดูแลใหบริษัท มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมรัดกุม และเปนไปตาม

ขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กล่ันกรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอำนาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบระดับบน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
9. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเทา 

จนถึงตำแหนงประธานเจาหนาที่หรือเทียบเทา 
10. ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย หรือปลดผูบริหารในตำแหนงระดับประธานเจาหนาท่ีหรือเทียบเทา ตลอดจนใหความเห็นชอบ

ในการพิจารณากำหนดรายชื่อตัวแทนของบริษัทในการเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทยอย เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงาน
ของบริษัทยอยในการนำรายชื่อดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎระเบียบและขอบังคับของแตละบริษัทตอไป

11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปของบริษัท และบริษัทยอย (ทั้งนี้
ไมรวมตำแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ) เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

12. แตงตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปลี่ยน

เน้ือความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหารเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง และรายการ
ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือประกาศอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัท
กำหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน
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2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีสมาชิกที่เปน
กรรมการบริษัท จำนวนไมนอยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศรีภพ สารสาส               กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล               กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ  กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562)

5. นางนฤมล นอยอ่ำ               กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ 

ที่สำคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอช่ือเสียงของกิจการ เปนตน เพ่ือนำ
เสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน 
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กำหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม

นโยบายที่กำหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการ

เปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ของ

องคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี อันจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จท่ีย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ทาน โดยประธานเปนกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 
3 ป เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือกำหนดเปนระเบียบ
ปฏิบัติขององคกร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเปนประจำทุกป

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
1. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ        ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายศรีภพ สารสาส              กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล               กรรมการกำกับดูแลกิจการ
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ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแล

กิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ เพื่อกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติของ
องคกรที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

2. กำกับดูแลใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการสรางคุณคาของกิจการอยางยั่งยืน 

3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความจำเปนตองปรับเปล่ียน
เนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของบริษัททุกป หากบริษัทยังไมไดนำหลัก
ปฏิบัติตามCG Code ในเรื่องใดไปปรับใชตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ ใหคณะกรรมการรายงานผลการประเมินดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. การสรรหาและแตงตั�งกรรมการและผูบร�หารสูงสุด
3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก จำนวน 4 ทาน ในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระ จำนวน 2 ทาน 

โดยมีประธานฯ เปนกรรมการอิสระมีหนาท่ีในการสรรหากรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการเดิมท่ีครบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอรายช่ือ
เพ่ือแตงต้ังใหม โดยพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผูท่ีมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกำหนดไว และ
นำเสนอชื่อดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการใหมเพื่อทดแทนตำแหนง
กรรมการเดิมท่ีวางลงกอนครบวาระ โดยมติแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการเดิมท่ีวางลงดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู หรือกรณีท่ีเปนการเสนอแตงต้ังกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 

และเน่ืองจากองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะใชวิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แตบริษัทได
กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัท จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนไปตามคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัทซึ่งตรงตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีบริษัทไดกลาวไวแลวในหัวขอ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากล่ันกรองผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการโดยพิจารณาจาก
ความรู ประสบการณ และความหลายหลายในฐานะกรรมการ
1. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานท่ีโปรงใสไมดางพรอย รวมท้ังจะพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดานท่ีจำเปน

ตองมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ และนโยบายไดอยางเหมาะสม
2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรือผูบริหารองคกรขนาดใหญที่ประสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ 
คุณสมบัติสวนตัว
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เปนผูที่มีการตัดสินใจดวยขอมูลอยางมืออาชีพและมีเหตุผล 
3. มีวุฒิภาวะ มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกลและกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางเปนอิสระ 
4. สามารถอุทิศเวลาใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท
5. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเปนผูที่คุณสมบัติตามขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ
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โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแตงตั้งใหม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ัง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขอบังคับบริษัทที่กำหนดไวดังนี้คือ
1) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศ
2) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้

• บรรลุนิติภาวะ
• ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดโดยทุจริต
• ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐในฐานทุจริตตอหนาที่

3) ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการผูออกจากตำแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได

4) นอกจากกรรมการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
• ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวม
กันไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีคำสั่งใหออก
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตเมื่อใบลาออกถึงบริษัท
6) ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ันใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังน้ีมติของกรรมการขางตน 
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู

7) ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยูกระทำการในนามของ
คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น การประชุมให
กระทำภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ีจำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนท่ีจะเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการ
แทนนั้นใหอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ในการเสนอแตงตั้งกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุนที่ผานมานั้น บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอ ชื่อบุคคลผูมีความรู
ความสามารถลวงหนา ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือท่ีบริษัทจะไดพิจารณารายช่ือบุคคลเหลาน้ันเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในวาระการเลือก
ตั้งกรรมการ ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้
บริษัทไดกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือเปนไปตาม
หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
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3.2 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
กระบวนการสรรหาผูบริหารของบริษัท เร่ิมจากการคัดเลือกผูท่ีเปนคนเกงและคนดี มีความสามารถและทัศนคติท่ีเหมาะสมกับองคกร 

โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพ่ือใหมีโอกาสเติบโตและสามารถกาวข้ึน
สูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานข้ันตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากรบุคคล รวมท้ังมีการมอบหมายงานท่ีสำคัญและหมุนเวียน
งานเพ่ือพัฒนาทักษะความรอบรูในงานทุกดานภายในองคกร ท้ังน้ี เพ่ือใหมีความพรอมในการทดแทนตำแหนงงานท่ีสำคัญกรณีท่ีตำแหนง
งานสำคัญดังกลาววางลงท้ังน้ี กรณีท่ีเปนตำแหนงงานของผูบริหารระดับสูงสุดในองคกร (กรรมการผูอำนวยการใหญ) คณะกรรมการบริษัท
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจน
คุณสมบัติของผูท่ีมีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป โดยนอกจากคุณสมบัติ
ดานความรูความสามารถ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผูบริหารระดับสูงภายในองคกรหรืออาจสามารถวาจางท่ีปรึกษา
จากภายนอกในการสรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทตองการแลว ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญจะตองเปน
กรรมการของบริษัทดวย ดังน้ัน ผูท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถเหมาะสมท่ีจะเสนอใหดำรงตำแหนง
กรรมการผูอำนวยการใหญน้ัน จะตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทกอน

สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผูที่มีความเหมาะสม

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย
การรักษาสิทธิในฐานะผูถือหุน
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ัน บริษัทในฐานะผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอ่ืนๆ เชน สิทธิในการ

เขาประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำการแตงตั้งผูแทนของบริษัทเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ 
ผูแทนของบริษัทมีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระที่มีความสำคัญ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให
ความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน เปนตน โดยผูแทนของบริษัทจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะ
กรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหแนวทางไว หรืออาจตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
บริษัทกอนในกรณีที่เปนมติสำคัญ 

การสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
บริษัทสงผูแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา

กำหนดรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้น พรอมทั้งกำหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ที่เปนตัวแทนในการทำหนาที่อยางสุจริตเพื่อปกปองผลประโยชนของบริษัทยอย และสอดคลองกับนโยบายของบริษัท โดยเปนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขณะเดียวกันบริษัทไดวางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษัทยอย 
ในมติที่สำคัญตางๆ เชน การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การใหความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงาน หรือการเขาทำรายการ
ตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษัท (แลวแตกรณี) รวมถึงจะตองเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทไดกำหนดไว ท้ังน้ี การสงกรรมการเพ่ือ
เปนตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท

การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอย 
สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการ

ระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการที่สำคัญใหครบถวนนั้น บริษัทกำหนด
ระเบียบใหบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังจากบริษัทน้ัน ตองดูแลใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม เม่ือมีการทำรายการ
เกี่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว ตองดำเนินการตามขอบังคับและ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงาน และรายงานสารสนเทศสำคัญตางๆ ตามขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล 
และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมไดทันกำหนดดวย
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นอกจากน้ี เม่ือบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอ่ืนในระดับท่ีมีนัยสำคัญตอบริษัท บุคคลผูเปนตัวแทนจากบริษัทมีหนาท่ีกำกับ
ดูแลใหฝายจัดการของบริษัทยอยมีการจัดทำสัญญาหรือขอตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายดานบัญชีและการเงินกลางของกลุม
ปจจุบัน บริษัทไดกำหนดใหบริษัทยอยทั้งหมดของกลุมใชนโยบายดานบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลใหบริษัทยอยแตละแหง

มีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูลทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันตาม
ขอกำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวของ

5. การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดใหมีการดำเนินการตางๆ เพ่ือเปดเผยและปองกัน

การทำรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ ท้ังน้ี ไดวางแนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้
1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูล

และขาวสาร  การหามใชขอมูลภายในหรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึงนโยบาย
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียวาดวยสิทธิของผูถือหุน การเก็บรักษาความลับของผูรับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพรหลักเกณฑดังกลาว
แกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาหามซื้อขายหลักทรัพยและ หามใหขาวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทหรือขาวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบริหาร เปนเวลา 30 วันกอน
วันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป โดยกำหนดไวในนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของบริษัท และ
นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน 

3. ทำการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร (ตามท่ีไดนิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีจัดทำและรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท
ภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหนงครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังแจงการถือครองหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอเลขานุการบริษัท เพ่ือใหเลขานุการบริษัท
ทำหนาท่ีรวบรวมรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว เพ่ือบรรจุเปนวาระเพ่ือทราบในการประชุมกรรมการบริษัท
ครั้งตอไป

4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของสงใหเลขานุการบริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดเก็บ
ขอมูลและรายงานความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแจงไปยังประธานกรรมการ และแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ เพ่ือใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่ไดมีการแกไข ซึ่งขอมูลดังกลาว บริษัทจะนำไปใชในการควบคุม
ดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ หรือผูบริหาร และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
กฎหมาย

5. บริษัทไดกำหนดมาตรการดำเนินการและบทลงโทษเมื่อพบวามีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการทำงานและนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท 

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญช�
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทยอย 2 แหง ท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา) 

โดยกรณีผูสอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด รายใดที่ปฏิบัติหนาที่ครบ 5 ป บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จะใหผูสอบ
บัญชีรายใหมในสังกัดมาทำหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาบริการแกผูสอบบัญชี โดยแยกเปน
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1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
• บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เปนเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้

• บริษัทยอย 2 แหง มีที่ตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดแก N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International 
Co., Ltd. ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกสำนักงาน วิน ทิน ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยูที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปน
จำนวนเงิน 267,645 บาท (เทียบเทา)

2. คาบริการอื่น
- ไมมี -

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป 2560
คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 และตระหนักถึงบทบาท

หนาที่ในฐานะผูนำ (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยไดพิจารณาและทบทวนการนำแนวปฏิบัติตาม
หลักการดังกลาวไปปรับใชตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองคกรใหมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นาเชื่อถือสำหรับผูถือหุนและ
สาธารณชน เพ่ือประโยชนในการเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังน้ี มีแนวปฏิบัติบางขอท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวายังไมเหมาะสมกับ
บริบทของบริษัท จึงยังมิไดนำไปปรับใช โดยไดบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็นดังกลาวแลว

8. การดำเนินการในการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั�น
บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการปองกันและ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไดส่ือสารใหบุคลากรภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดรับทราบและถือปฏิบัติ พรอมท้ังเผยแพร
นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 

โดยที่ผานมา บริษัทไดดำเนินการตามแนวนโยบายดังกลาวในดานตางๆ เพื่อปองกันและรวมตอตานปญหาทุจริตคอรรัปชั่น โดยสรุป
ดังตอไปนี้

1. บริษัทไดวางแนวปฏิบัติโดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

2. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบดานการจัดซื้อจัดจาง 
การเบิกจาย  การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพ่ือการกุศลสาธารณะ การเล้ียงรับรองหรือใหของขวัญ รวมท้ังใหมีระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวของกับดานบัญชีการเงิน 
เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาวเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส เปนตน

3. บริษัทไดส่ือสารนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม 
ผานทางชองทางตางๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท เปนตน เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและ
นำมาตรการดังกลาวไปถือปฏิบัติ

4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหนาที่ตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ สอดคลอง
กับนโยบายที่ไดวางไว

5. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือ
มีพฤติกรรมท่ีสอไปทางการทุจริตคอรรัปช่ัน และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน หรือผูรองเรียน 
หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy) 

คาสอบทานงบไตรมาส
ทั�งหมด 3 ไตรมาส

คาตรวจสอบบัญช�
ประจำป รวมทั�งหมด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน

กลุมบริษัทในเครือ 58 บริษัท

957,000.00

7,266,900.00

1,283,000.00

17,483,950.00

2,240,000.00

24,705,850.00

26,950,850.00รวมคาสอบบัญชีทั้งหมด

(หนวย : บาท)
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การควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และชวยลด

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายใหมี

ระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซ้ือ การอนุมัติจัดซ้ือจัดจาง การอนุมัติจายเงิน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนิน

การของฝายทรัพยากรบุคคล การซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมไปถึงติดตามผล

การตรวจสอบเดิมที่ตองมีการแกไขปรับปรุง เพื่อใหการบริหารงานทุกดานเปนไปอยางโปรงใส 

ท้ังน้ี บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ัง บริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทจากภายนอกใหปฏิบัติหนาท่ี

เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายให นางศศิวิมล สุกใส เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ

หนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคานต้ิง เรฟโวลูช่ัน จำกัด และ นางศศิวิมล 

สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เน่ืองจาก เปนผูท่ีมีประสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน 

มีความเปนอิสระ มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถ

ทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานในแตละสวนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ประวัติและประสบการณของผูปฏิบัติการในฐานะหัวหนาทีมงานผูตรวจสอบภายใน 

นางศศิวิมล สุกใส ตำแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

ประวัติการศึกษา

• จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2531 - 2534 ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง

• พ.ศ. 2534 - 2539 กรรมการ บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)

• พ.ศ. 2539 - 2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)

• พ.ศ. 2545 - 2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซเซอรี่ จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญชี)

• พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด

คุณสมบัติอื่น

• ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

บริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ในฐานะผูตรวจสอบภายในดังกลาวขางตนมีความเปนอิสระ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ไดตรวจ

สอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานตางๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ

สอบซึ่งแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน  

วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดังกลาว เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส มีการบริหาร

จัดการความเส่ียงท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตามกรอบการดำเนินงานท่ีวางไว 

โดยผูตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอมูลในการทำงานของสวนตางๆ แลวนำมาวิเคราะห ประเมินผล พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยส่ือสารใหผูบริหารรับทราบ เพ่ือดำเนินการแกไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยางเปนอิสระ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การปฏิบัติงานท่ีผานมาของผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมาย

และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดดีพอควร 

การควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งคณะ จำนวน 14 ทาน ประกอบ

ดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 6 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน 6 ทาน ซึ่งในจำนวนนี้เปน

กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทไดตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใชในการบริหารงานและควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ 

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได 

ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทไมพบขอบกพรองท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปรกติหรือ

มีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ 

การบร�หารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นวาการ

บริหารความเสี่ยงเปนกลไกสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว ตลอดจนชวยลด

อุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในดานผลกำไร การปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอองคกร 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดย

รวมของบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและประกาศใช

ภายในบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยกำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอง

ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกร โดยใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ในระดับที่เพียงพอ

และเหมาะสม ทั้งนี้ ไดระบุถึงการจัดการตอความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรทั้งหมดไวดังนี้

• ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา 

• วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ 

• บริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไวโดยคำนึงถึงคาใชจายที่เกี่ยวของและผลกระทบที่ไดรับจากการ

  จัดการความเสี่ยงดังกลาว 

• ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงขององคกรไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธขององคกรซึ่งอยูในระดับสูงและสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 



คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบป พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี เปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบไดแก การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และดูแลกรณีท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำรายการ
ระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ประเด็นที่เปนสาระสำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟงคำชี้แจงจากผูตรวจสอบ
บัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเช่ือไดวางบการเงินดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปดเผย
ขอมูลที่สำคัญอยางถูกตองและครบถวน

2. พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำปตอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูสอบ
บัญชีดังกลาว มีความเหมาะสมท้ังในดานความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอในการทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีใหแก
บริษัทและบริษัทยอย

3. พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจากภายนอก ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถของผูทำหนาที่รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน ความพรอมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ ความรูความสามารถและความเปนอิสระของทีมงาน 
เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแตละสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย ตามแนวทางการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว

4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย ใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล

5. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำป และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายการบริหารงาน
ของบริษัท และใหความเห็นชอบในการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเปนหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

6. พิจารณาและรับฟงคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบภายใน
ท่ีไดรับการแตงต้ังตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตามความสำคัญของความ
เส่ียงท่ีประเมินไว คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแตละคร้ัง นำเสนอและแนะนำแกคณะกรรมการและ
ผูบริหาร เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอในการประเมิน
ความเสี่ยงและกิจกรรมปองกันความเสี่ยงของฝายตางๆ และขององคกร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิร� ศรมณี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการปองกันความเส่ียงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบาย
และกลยุทธตางๆ ของบริษัท

8. ประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหาร เพ่ือความเปนอิสระของผูตรวจสอบบัญชีในการรายงานถึงปญหาหรือขอจำกัดท่ีเกิดข้ึน
จากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไดรายงานไมพบขอจำกัด ใดที่เปนสาระสำคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและอยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนของบริษัท 
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง
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ช�่อผูเกี่ยวของ/ความสัมพันธ เหตุผลและความจำเปน
มูลคา (บาท) สิ�นสุด ณ

ลักษณะรายการ

1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) : BA
ความสัมพันธ:  
1. นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ เปนผูถือหุน
รายใหญ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ
2. นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ (กรรมการ) 
นายประดิษฐ ฑีฆกุล (กรรมการ) 
นายศรีภพ สารสาส (กรรมการ) 
นางนฤมล นอยอ่ำ (ประธาน
เจาหนาที่บริหารดานการเงิน) 
เปนกรรมการในบริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบิน และ
คาบริการขนสงทางอากาศใหกับ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนราคาคาโดยสารตามอัตราตลาดและ
มีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป

บริษัทและบริษัทยอยจายคาเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ
ใหกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเปน
ธุรกรรมสนับสนุนการคาปกติของบริษัทและบริษัทยอย 
โดยมีการคิดคาบริการตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการคา
ปกติทั่วไป

บริษัทจายคาเดินทางซึ่งเปนคาใชจายของโครงการ 
Affiliation Program เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนา
ธุรกิจของ BDMS 

บริษัทและบริษัทยอยคางชำระคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 
คาบริการขนสงทางอากาศ และคาเคลื่อนยายผูปวย คาเชา
เหมาลำกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือ
เปนเครดิตเทอมทางการคาปกติที่บริษัทและบริษัทยอย
ไดรับเชนเดียวกับคูคาทั่วไปของ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ประกาศจาย 

บริษัทยอยมีสัญญาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ
เครื่องเฮลิคอปเตอรกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ในอัตราคาบริการที่ระบุตามสัญญา โดยรายการ
ดังกลาวมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป 

บริษัทยอยคางชำระคาบริการบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการเครื่องเฮลิคอปเตอรกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรายการดังกลาว
มีการกำหนดอัตราคาบริการและมีเงื่อนไขการคาเปนไปตาม
ปกติทั่วไปเชนเดียวกับที่บริษัททำกับคูคารายอื่น

ในป 2560 บริษัทสนับสนุนการแขงขันกอลฟ “Queen’s 
Cup Bangkok Airways – SAT Samui Golf 
Tournament” จัดโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) โดยมีการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนและ
โฆษณาประชาสัมพันธโลโกของบริษัทผานสื่อหนังสือพิมพ 
นิตยสาร และปายโฆษณา ทำใหบริษัทเปนที่รูจักแพรหลาย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ อัตราคาโฆษณาเปนราคา
ตลาด โดยเปนหลักเกณฑการสนับสนุนเชนเดียวกับที่ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใหกับผูสนับสนุนรายอื่น

25,763,781

482,745

8,952,800

3,072,000

547,840

3,412,315

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการ
ขนสงและเคลื่อนยาย
ผูปวยทางอากาศ 

2. เจาหนี้คาบัตรโดยสาร
เครื่องบินและบริการขนสง 
และเคลื่อนยายผูปวย
ทางอากาศ 

3. รายไดเงินปนผล 

4. คาบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการ 

5. เจาหนี้คาบำรุงรักษา
และบริการจัดการ 

6. คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ

20,864,792

410,134

5,371,680

3,072,000

547,840

4,615,510

31/12/61 31/12/60

1. ลักษณะรายการ 
1.1 รายการทั่วไป
รายการระหวางกัน ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และบริษัทยอยสำหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายการระหวางกัน
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2. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบิน กรุงเทพ จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ เปนผูถือหุน
รายใหญ

บริษัทและบริษัทยอยมีคาโฆษณาคางจายกับ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปกติการคาทั่วไป 

บริษัทยอยจายเงินประกันคาโฆษณาใหกับ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนไปตามปกติการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญา
ใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอย
บนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับคูสัญญา
ผูรับบริการอื่น 

บริษัทมีรายไดคาบริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเปนไปตาม
ปกติการคาทั่วไป

บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนราคาที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลตามสัญญา
ใหบริการรักษาพยาบาล ลูกหนี้จากการขายสินคาและ
บริการอื่นกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนเทอมการคาปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัท
ยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยไดรับรายไดคาเชาพื้นที่รานคาจาก
บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาเชาและ
เงื่อนไขการเชาเดียวกับที่ทำสัญญากับผูเชาพื้นที่รายอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคา ตามสัญญา
เชาพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราคาเชาเชนเดียวกับที่ทำกับ
ผูเชารายอื่น 

บริษัทไดรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคาจาก บริษัท บีเอซี 
กูรเมท เฮาส จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเชาพื้นที่ เชนเดียว
กับที่ทำกับผูเชารายอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และคา
อาหารจัดเลี้ยงใหกับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่ง
เปนผูใหบริการอาหาร โดยเปนการคิดคาบริการตามราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหารกับ บริษัท 
บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคา
ทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญา
ใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส 
จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับคูสัญญา
ผูรับบริการอื่น

494,740

85,600

5,022,056

477,750

888,664

1,934,960

8,953,763

500,778

645,340

170,404,753

16,000,504

792,570

7. คาโฆษณา
ประชาสัมพันธคางจาย 

8. เงินประกันคาโฆษณา

9. รายไดคารักษาพยาบาล 

10. รายไดคาบริการอื่น

11. รายไดจากการ
ขายสินคา 

12. ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น 

1. รายไดคาเชาพื้นที่ 

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

3. เงินมัดจำรับ-
คาเชาพื้นที่

4. Food and catering 
service 

5. เจาหนี้ Food and 
catering service 

6. รายไดคารักษาพยาบาล

831,925

85,600

4,035,785

836,620

46,660

655,958

10,130,544

1,654,104

645,340

216,693,697

19,000,322

68,591

31/12/61 31/12/60
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3. บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ 
จำกัด 
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับ
นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 

4. หางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี
ความสัมพันธ: 
มีแพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถและบุคคล
ที่เกี่ยวของเปนผูถือหุนรายใหญ 

5. บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีบุคคลที่เกี่ยวของกับ
นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 

6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
ความสัมพันธ:  
เปนบริษัทยอยของบริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

บริษัทยอยมีรายไดคาบริการซักผาและขายสินคากับ บริษัท 
บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนการคิดคาบริการตาม
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาล คาบริการซักผาและ
ขายสินคากับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปน
เครดิตเทอมตามปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทจายคาบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ซึ่ง
รวมคาเดินทางและที่พัก โดยมีราคาและเงื่อนไขการให
บริการตามราคาตลาดเทียบเคียงไดกับผูใหบริการอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคาเชาพื้นที่รานขายสินคา
ในบริเวณโรงพยาบาลที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับตาม
สัญญาเชาพื้นที่โดยมีอัตราคาเชาและเงื่อนไขการเชาเชน
เดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับผูเชาพื้นที่รายอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คาเชาพื้นที่รานคาตามสัญญา
เชาพื้นที่ ทั้งนี้สัญญาเชาดังกลาวมีเงื่อนไขและอัตราคาเชา
เชนเดียวกับที่บริษัทและบริษัทยอยทำกับผูเชารายอื่น 

บริษัทรับเงินมัดจำคาเชาพื้นที่รานคา ตามเงื่อนไขในสัญญา
เชาพื้นที่ เชนเดียวกับที่บริษัททำกับผูเชารายอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาอาหารและคาอาหารจัดเลี้ยง 
ใหกับ หางหุนสวนจำกัด รานกินดีอยูดี ซึ่งเปนผูขายอาหาร 
เปนการคิดคาบริการตามราคาตลาดทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คาอาหารกับหางหุนสวนจำกัด 
รานกินดีอยูดี ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบัตรโดยสารเครื่องบินใหกับ
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จำกัด ซึ่งเปนตัวแทน
ขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป เปนราคาบัตรโดยสารตาม
อัตราตลาดและมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข
การคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจาก
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปกติทางการคาทั่วไป

639,884

843,923

4,102,747

471,384

59,673

84,052

399,253

74,820

18,104,788

1,215,185

1,541,850

339,800

7. รายไดจากการขาย
สินคาและบริการ 

8. ลูกหนี้การคา 

1. คาจัดประชุมและ
สัมมนานอกสถานที่ 

1. รายไดคาเชาพื้นที่ 

2. ลูกหนี้คาเชาพื้นที่ 

3. เงินมัดจำรับคาเชาพื้นที่ 

4. คาอาหาร

5. เจาหนี้คาอาหาร 

1. คาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน 

2. เจาหนี้คาบัตร
โดยสารเครื่องบิน 

1. รายไดคารักษาพยาบาล

2. ลูกหนี้การคา -
คารักษาพยาบาล

1,329,296

959,857

4,478,309

526,038

46,906

84,052

187,260

37,960

17,752,245

1,020,440

2,220,000

370,000

31/12/61 31/12/60
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7. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
เปนผูถือหุนรายใหญ 

8. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
มี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
บมจ.การบินกรุงเทพ 
เปนผูถือหุนรายใหญ 

9. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 
บรอดคาสติ้ง จำกัด
ความสัมพันธ: 
นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ/
และมีนางนฤมล นอยอ่ำ 
เปนกรรมการรวม 

บริษัทยอยจายคาอาหารสำหรับคนไข และคาอาหารจัดเลี้ยง 
ใหกับ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเปนผูให
บริการอาหาร โดยเปนการคิดคาบริการตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป 

บริษัทยอยมีเจาหนี้คงคางคาอาหาร ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมี
เงื่อนไขการคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจาก บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอมตาม
ปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ตามสัญญาใหบริการ ซึ่งมี
เงื่อนไขการคาและราคาเชนเดียวกับที่ทำกับคูสัญญารายอื่น

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลจาก บริษัท 
ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยจายคาลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน
ใหกับ บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และเงื่อนไขการคา
เชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการรายอื่น 

ในป 2560 บริษัทจายคาลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศนใหกับ 
บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด โดย
อัตราคาโฆษณาเปนราคาตลาด และเงื่อนไขการคาเปนไป
ตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 
บรอดคาสติ้ง จำกัด ไดลิขสิทธิ์รายการ Best Football 
League and Cup in the World (Home of Football) 
ซึ่งเปนรายการที่รวบรวมการแขงขันฟุตบอลระดับโลกไว
มากมาย โดยบริษัทไดโฆษณาประชาสัมพันธโลโกของ
บริษัทตลอดการแขงขันทุกนัดผานทางสถานีโทรทัศน 
ภาพยนตรโฆษณาในรายการ สื่อออนไลน และกิจกรรม
ประชาสัมพันธตางๆ ของรายการ 

บริษัทคางชำระคาโฆษณากับ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด 
บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอมทางการคาทั่วไป

14,805,561

4,387,963

126,040

126,040

-      

-      

24,675,000

-      

1. Food and catering 
service 

2. เจาหนี้ Food and 
catering service 

3. รายไดคารักษาพยาบาล

4. ลูกหนี้การคา -
คารักษาพยาบาล 

1. รายไดคารักษาพยาบาล

2. ลูกหนี้การคา - 
คารักษาพยาบาล

1. คาโฆษณา 

2. เจาหนี้คาโฆษณา

13,388,763

2,214,223

115,480

115,480

25,500

1,700

4,266,400

3,210,000
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10. บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
ความสัมพันธ: 
มีนายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ 
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 

11. บริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทที่นายอัฐ ทองแตง 
กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ 

12. บริษัท การบินกรุงเทพบริการ-
ภาคพื้น จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทยอยของ บริษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

13. บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. นิติบุคคลที่มี
แพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ 
เปนผูถือหุนรายใหญเปนผูถือหุน
รายใหญใน บริษัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด
2. มีแพทยหญิงปรมาภรณ 
ปราสาททองโอสถ
และนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาจาก บริษัท 
ปราสาททองโอสถ จำกัด ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางปกติ 
และมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้คาซื้อสินคากับ บริษัท 
ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

เปนรายไดคาบริการอบรมเกี่ยวผลิตภัณฑระหวาง
บริษัทยอยกับ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเปน
ไปตามเงื่อนไขปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คาบริการอบรมเกี่ยวผลิตภัณฑกับ 
บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ตามปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการ
รักษาพยาบาลกับ บริษัท ไทรทอง พรอพเพอรตี้ จำกัด 
ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทยอยบนเงื่อนไขเดียวกับที่
บริษัทยอยทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

บริษัทยอยจายคาบริการ Ground and Passenger 
Handling ที่สนามบินดอนเมืองซึ่ง บริษัท การบินกรุงเทพ-
บริการภาคพื้น จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน Ground and 
Handling เพียงรายเดียวที่สนามบินดอนเมือง ดังนั้น
บริษัทยอยจึงมีความจำเปนตองใชบริการกับผูใหบริการ
รายนี้ตามอัตราคาบริการกลางที่บริษัทดังกลาวกำหนดไว 

บริษัทยอยมีคาบริการ Ground and Passenger 
Handling ที่สนามบินดอนเมืองคางชำระแก บริษัท 
การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน 
Ground and Handling เพียงรายเดียวที่สนามบิน
ดอนเมืองซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคารักษาพยาบาลตามสัญญา
ใหบริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยบนเงื่อนไข
เดียวกับที่ทำกับคูสัญญาผูรับบริการอื่น 

บริษัทยอยมีลูกหนี้คารักษาพยาบาลตามสัญญาใหบริการ
รักษาพยาบาลกับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด 
ซึ่งเปนเครดิตเทอมตามปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยไดจายคาโฆษณาใหกับ บริษัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคา
ตลาด และเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบ
การรายอื่น 

243,611

22,380

35,000

-      

31,000

481,367

-      

26,740

3,641

-      

1. คาซื้อสินคา

2. เจาหนี้คาซื้อสินคา 

3. รายไดอื่น 

4. ลูกหนี้อื่น 

1. รายไดคารักษาพยาบาล

1. ตนทุนบริการ 
ground and passenger 
handling 

2. เจาหนี้คาบริการ 
ground and passenger 
handling 

1. รายไดคารักษาพยาบาล

2. ลูกหนี้คารักษาพยาบาล

3. คาโฆษณา

181,385

30,170

300

300

26,400

1,120,713

62,886

49,285

2,421

1,000,000
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14. บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
ความสัมพันธ: 
เปนบริษัทยอยของ บริษัท 
เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

15.  บริษัท แอกซ สตูดิโอ จำกัด
ความสัมพันธ: 
1. เปนบริษัทยอยของ 
บริษัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไพรส จำกัด                                      
2. มีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม 

16. บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
นายอัฐ ทองแตง และครอบครัว
เปนผูถือหุนรายใหญใน 
บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด

17. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท 
จำกัด
ความสัมพันธ: 
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ
นายแพทยปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ 
เปนผูถือหุนรายใหญ 
และมีนายประดิษฐ ทีฆกุล 
เปนกรรมการรวม

บริษัทยอยไดจายคาโฆษณาใหกับ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด 
จำกัด ซึ่งเปนอัตราคาโฆษณาที่เปนราคาตลาด และ
เงื่อนไขการคาเชนเดียวกับที่ทำกับผูประกอบการรายอื่น 

บริษัทยอยจายคาเชาและบริการสถานที่ใหกับ 
บริษัท แอกซ สตูดิโอ จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการ
ใหบริการตามราคาตลาดเทียบเคียงไดกับผูใหบริการอื่น 

บริษัทยอยไดจายคาเชาอาคารสำนักงานใหกับ บริษัท 
ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนคาบริการที่เปนราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น 

บริษัทยอยคางชำระคาเชาอาคารสำนักงานใหกับ 
บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยจายเงินประกันการเชาอาคารสำนักงาน
ตามเงื่อนไขในสัญญาเชา ซึ่งเปนปกติทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยคางชำระเงินประกันการเชาอาคารสำนักงาน
ใหกับ บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกัด ซึ่งเปน
เครดิตเทอมทางการคาทั่วไป 

บริษัทยอยไดจายคาหองพักใหกับ บริษัท 
สมุยปาลมบีชรีสอรท จำกัด ซี่งเปนคาบริการที่เปนราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาปกติทั่วไป

บริษัทยอยคางชำระคาหองพักใหกับ บริษัท 
สมุยปาลมบีชรีสอรท จำกัด ซี่งเปนเครดิตเทอม
ทางการคาทั่วไป

-      

248,200

1,943,947

1,943,947

1,130,400

1,130,400

-      

-      

1. คาโฆษณา 

1. คาเชาสถานที่

1. คาเชาอาคารสำนักงาน

2. คาเชาอาคารสำนัก
งานคางจาย 

3. เงินประกันการเชา 

4. เงินประกันการเชา
คางจาย 

1. คาบริการหองพัก

2. คาบริการหองพัก
คางจาย

1,000,000

-      

5,021,591

25,909

1,226,700

-      

246,900

2,900
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคาตามปรกติ 

1.2 รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
บริษัทไมมีรายการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน



2. นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต  

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

รายการธุรกรรมคาปรกติิ
ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษัทมีนโยบายใหบริษัท
และบริษัทยอยคิดคาตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการทำธุรกรรมการคาการดำเนินงานดังกลาวระหวางบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคาตลาด โดยมีอัตราคาบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไข
การคาอ่ืนๆ เทาเทียมหรือเปนเง่ือนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทยอย พึงกระทำกับ
ผูอื่นซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคูสัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคาทั่วไป
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของ
และเปนไปเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มี
ความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รายการ
ดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถอางอิงท่ีมาของราคาคาสินคาหรือคาบริการ
ดังกลาวได และมีเง่ือนไขการชำระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ไมแตกตางจากการท่ีบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยเขาทำธุรกรรมกับคูคารายอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเดียวกัน 

และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผล
บังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว บริษัทอาจนำรายการ
เกี่ยวโยงกันที่เปนรายการธุรกรรมทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไประหวางบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะ
กรรมการบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝาย
จัดการสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวางกันที่เปนรายการทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาในลักษณะเดียว
กับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได 

บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการท่ีบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 เทาน้ัน ภายใตเง่ือนไข
วาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 10 การใหความชวยเหลือทางการเงิน
ดังกลาวจะเปนการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไวที่สวนกลางเพื่อใหสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอประโยชนสูงสุดแกบริษัทในกลุมโดยรวม 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเขาทำธุรกรรมการใหความชวยเหลือทางการเงินภายในกลุมบริษัท ใน 3 ลักษณะคือ 

รายการธุรกรรมที่เปนการคาปกติ 
หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการคา
ทั่วไป 

การใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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ท้ังน้ี ในการเขาทำรายการเก่ียวโยงกันทุกประเภทของบริษัท จะเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และหรือ
กฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้เพื่อเปนการคุมครองผู
ลงทุนและเกิดความโปรงใส หากมีความจำเปนท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมีความรูความชำนาญตามวิชาชีพเปน
ผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว และนำความเห็นน้ันไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี

ประเภทรายการ แนวโนมและนโยบาย

1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย โดยบริษัทจะเปนผูกูเงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกูดังกลาว
ไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตราไมเกินรอยละ MLR-2.25 ตอป ซ่ึงโดยรวมแลวเปนอัตราท่ีต่ำกวา
อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทยอยกูเองโดยตรง
ประโยชนท่ีไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เน่ืองจาก
บริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา 

2. การค้ำประกันเงินกูแกบริษัทยอยในตางประเทศ
ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือใหบริษัทยอยท่ีจัดต้ังในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศ
นั้นๆ โดยไดรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดี (Prime Rate) จากผูใหกู 

3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity 
Management จะทำหนาท่ีโอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวท่ีบัญชีเงินฝากของบริษัทแม ซ่ึงเงินฝากท่ีโอน
ไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย
ระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะนำสภาพคลองสวนเกิน
โอนไปยังบริษัทยอยที่ตองการใชเงิน ซึ่งเงินที่โอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทในเครือ 
และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาดเชนกัน   
ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทท่ีมีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับดอกเบ้ีย
ในอัตราที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มีความตองการใชเงินสามารถกูเงินโดยมี
ตนทุนทางการเงินไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีความจำเปนตองเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต การทำรายการดังกลาวจะ
ตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กำหนดไว
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กำกับดูแลบริษัท

รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือ
จากที่กลาวมาขางตนที่เปนรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามความหมายของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
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• รายงานความรับผิดชอบของ
   คณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
• คำอธิบายและการว�เคราะห
   ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน
• รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต 
• งบการเง�น
• หมายเหตุประกอบงบการเง�น

รายงานทางการเง�น



ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับกิจการท่ีดี 
การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2561 มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน เปดเผยอยาง
เพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ตลอด
จนไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงินของบริษัท
ที่ผานมา และไดรับรายงานวารายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน
ความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำป 2561 และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 
(แบบ 56-1) ของบริษัท

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลทางบัญชีมีการ
บันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถเชื่อมั่นอยาง
มีเหตุผลตอความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
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คำอธิบายและการว�เคราะหฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน

บทว�เคราะหสำหรับผูบร�หาร ผลการดำเนินงานสำหรับป 2561
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายไดจากการดำเนินงานรวมมีจำนวน 79,333 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากป 2560 มี

สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดคารักษาพยาบาลรอยละ 9 จากการขยายฐานลูกคากลุมประกันสุขภาพ ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 
และการเพิ่มขึ้นของคารักษาพยาบาลตามความซับซอนของโรค

รายไดจากการจำหนายสินคา จำนวน 3,087 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป 2560 สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของ
บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด (“สหแพทยเภสัช”) และ บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (“เอ.เอ็น.บี”)

บริษัทและบริษัทยอยมี EBITDA จำนวน 17,175 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากป 2560 สงผลให EBITDA Margin 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.3 ในป 2560 เปนรอยละ 21.6 ในป 2561 

บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษจำนวน 9,918 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากป 2560 ทั้งนี้บริษัทมีการ
บันทึกรายการพิเศษดังนี้ 

• ในป 2561 บริษัทบันทึกคาใชจายภาษีเงินไดเพื่อตั้งหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จำนวน 727 ลานบาท เนื่องจากบริษัทขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ในไตรมาส 1/2562 

• ในป 2560 บริษัทบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) (“BH”) จำนวน 
2,195 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) 

หากรวมรายการพิเศษดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 9,191 ลดลงรอยละ 10 จากป 2560  

เหตุการณหลังวันที่ในงบการเงิน 
การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM

ในไตรมาส 1/2562 บริษัทขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM จำนวน 4,588,424 หุน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 38.24 ของจำนวน
หุนที่ออกและเรียกชำระแลวทั้งหมดของ RAM ในราคาหุนละ 2,800 บาท คิดเปนเงินรวม 12,847.59 ลานบาท บริษัทจะรับรูกำไรจาก
การขายเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินไดและคาใชจายที่เกี่ยวของ จำนวนประมาณ 5,369 ลานบาท โดยจะบันทึกดังนี้ 

(1) คาใชจายภาษีเงินไดจำนวน 727 ลานบาท ในไตรมาส 4/2561 (ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 12 ซ่ึงกำหนดใหบริษัทรับรูหน้ีสินภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีตามจำนวนสวนแบงกำไรท่ีบริษัทเคยรับรูจากบริษัทรวม เม่ือบริษัทจะขายเงินลงทุนในบริษัทรวมท้ังหมดในอนาคต) 
โดยคาใชจายภาษีเงินไดดังกลาว คำนวณจากสวนแบงกำไรจาก RAM ที่เคยรับรูในงบกำไรขาดทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จำนวน 3,632 ลานบาท

(2) กำไรจากการขายเงินลงทุนใน RAM สุทธิจากภาษีเงินได และคาใชจายที่เกี่ยวของ จำนวนประมาณ 6,096 ลานบาท ในไตรมาส 
1/2562  

รวมไตรมาส 1/2562ไตรมาส 4/2561

เงินรับสุทธิจากการขาย RAM

หัก เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

บวก สวนแบงกำไรเบ็ดเสร็จที่ยังไมไดรับรู

รวมกำไรกอนภาษี

หัก คาใชจายภาษี

กำไรสุทธิจากการขาย RAM 

7,619

(2,250)

5,369

12,711

(5,704)

612

7,619

(1,524)

6,096

(727)

(ลานบาท)



สรุปเหตุการณที่สำคัญในป 2561
1. ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ AA-

เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทท่ีระดับ AA- ดวยแนวโนม
อันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกรงจากการเปนผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญที่สุด
ในประเทศ ท่ีมีเครือขายโรงพยาบาลขนาดใหญและมีตราสัญลักษณโรงพยาบาลเปนท่ียอมรับและเปนท่ีรูจักเปนอยางดี โดยไดรับแรงหนุน
จากการใหบริการที่มีคุณภาพสูงและบุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญ การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ดีของ
บริษัท ตลอดจนความเสี่ยงทางดานการเงินที่อยูในระดับปานกลางและแรงกดดันจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจใหบริการดาน
สุขภาพทั้งจากผูประกอบการภายในประเทศและตางประเทศดวย ในชวง 12-24 เดือนขางหนา ทริสเรทติ้งคาดวาบริษัทมีสภาพคลองที่
เพียงพอ เมื่อพิจารณาถึงความตองการใชและแหลงเงินทุน

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ในป 2561 บริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) 

จำนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

อยางไรก็ตาม การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท 

3. การลงทุนใน BH
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดซ้ือหุน BH จำนวน 32 ลานหุน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4.38 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชำระแลวของ BH เปนเงินลงทุนท้ังหมดประมาณ 5,941 ลานบาท โดยใชแหลงเงินทุนภายในกิจการและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สงผล
ใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน BH จากรอยละ 20.50 เปนรอยละ 24.88 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวของ BH 

4. หุนกูแปลงสภาพ
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพประเภทไมมีดอกเบ้ียใหแกนักลงทุนในตางประเทศ มูลคา 10,000 ลานบาท 

ครบกำหนดไถถอนป 2562 โดยในวันที่ 18 กันยายน 2560 มีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกำหนด (Put 
Option) จำนวน 1,560 ลานบาท ทำใหมีภาระหนี้เงินตนของหุนกูแปลงสภาพคงเหลือ จำนวน 8,440 ลานบาท

ในป 2561 มีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพที่ราคา 21.045 บาทตอหุน รวม 3,746 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีทุนชำระแลว
เพ่ิมข้ึนจาก 1,549 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปน 1,567 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ขณะท่ีภาระหน้ีเงินตนของหุนกู
แปลงสภาพคงเหลือจำนวน 4,694 ลานบาท 

5. การขยายโรงพยาบาลเครือขาย
ในป 2561 บริษัทไดเปดใหบริการ Chiva Transitional Care Hospital ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง สำหรับผูปวยหลังผาตัด

ท่ีตองทำกายภาพบำบัด และตองการการฟนฟู โดยการดูแลแบบองครวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) ท้ังทีมอายุร-
แพทยเวชศาสตรผูสูงอายุและเวชศาสตรฟนฟู ทีมนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ พรอมดวยเภสัชกร และนักโภชนาการ ประกอบกับ
หองพักที่ออกแบบมาเพื่อผูปวยในระยะพักฟนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อผอนคลายสำหรับชวยฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ 
เพื่อใหผูปวยกลับคืนสูสภาพปกติไดโดยเร็ว 
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รายไดคารักษาพยาบาล ป 2561 สัดสวนของรายไดเปลี่ยนแปลง (yoy)

100%

59%

41%

70%

30%

46%

5%

9%

7%

11%

9%

9%

8%

9%

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาล

แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและตางจังหวัด

     กรุงเทพและปริมณฑล

     ตางจังหวัด

แบงตามกลุมผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ

     ผูปวยชาวไทย

     ผูปวยชาวตางประเทศ

แบงตามกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน

     ผูปวยนอก

     ผูปวยใน

ผลการดำเนินงานตามงบการเง�นรวมสำหรับป 2561 
รายไดจากการดำเนินงาน 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานรวมจำนวน 79,333 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,561 ลานบาท หรือรอยละ 9 
จากป 2560 เนื่องจาก 

• รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 75,331 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6,208 ลานบาท หรือรอยละ 9 จากป 2560 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึน
ของจำนวนผูปวยและคารักษาพยาบาลตามความซับซอนของโรค โดยมีผลมาจาก Centers of Excellence ท้ัง 10 แหง การขยาย
ฐานลูกคาใหม รวมถึงลูกคากลุมประกันสุขภาพ และการเพ่ิมข้ึนของโรคระบาดในไตรมาส 1/2561 นอกจากน้ีบริษัทดำเนินโครงการ 
Bangkok Emergency Services ทำใหมีการประสานงานในการสงตอผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุหรือผูปวยวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพ
และทันทวงที 

การเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาลแบงเปนการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือขายในกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตรอยละ 7 และ
โรงพยาบาลเครือขายในตางจังหวัดเติบโตรอยละ 11 จากป 2560

เปลี่ยนแปลง25602561

รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการจำหนายสินคา

รายไดอื่น 

รายไดจากการดำเนินงานรวม

9%

10%

9%

9%

69,123

2,810

840

72,772

75,331

3,087

915

79,333

(ลานบาท)
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รายไดจากผูปวยชาวไทยและผูปวยชาวตางชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากป 2560 โดยการเติบโตของผูปวยชาวตางชาติมาจากผูปวยชาว
คูเวตเพ่ิมข้ึนรอยละ 26 ผูปวยชาวกัมพูชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 23 และ ผูปวยชาวจีนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ท้ังน้ีสัดสวนรายไดของผูปวยชาวไทย
ตอตางชาติไมเปล่ียนแปลงท่ีรอยละ 70 ตอรอยละ 30 ในป 2560 และในป 2561 ท้ังน้ีอัตราการครองเตียงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 64 ในป 
2560 เปนรอยละ 66 ในป 2561
• รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 3,087 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากป 2560 สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดของสหแพทยเภสัช และเอ.เอ็น.บี. 

คาใชจายจากการดำเนินงาน 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเส่ือมราคา จำนวน 67,544 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,081 ลานบาท 
หรือรอยละ 8 จากป 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการดำเนินงานรวม

• บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนคารักษาพยาบาลและอ่ืนๆ (รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) รวม 51,546 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 
7 จากป 2560 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของคาแพทยและคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรทางการแพทย ประกอบกับคายาและเวชภัณฑ 
ทางการแพทยที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนคนไขที่เพิ่มขึ้นทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 

• คาใชจายในการบริหาร (รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย) จำนวน 15,998 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากป 2560 สาเหตุหลัก
จากคาใชจายท่ีเก่ียวของกับบุคลากรสนับสนุน คาใชจายในการซอมแซมปรับปรุงพ้ืนท่ีการใหบริการ และคาใชจายทางการตลาดเพ่ือ
สนับสนุนการกีฬาและสุขภาพของประชาชนในโครงการสนามปนจักรยานเจริญสุขมงคลจิต และโครงการอุนไอรัก คลายความหนาว 
สายน้ำแหงรัตนโกสินทร เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย

• คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย จำนวน 5,386 ลานบาทใน 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 4 จากป 2560 มีสาเหตุหลักจากคาเส่ือมราคาและ
คาตัดจำหนายของโรงพยาบาลเครือขายแหงใหม และการเปดใหบริการของ BDMS Wellness Clinic 

รายการอื่นๆ
• สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 1,690 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19 จากป 2560 สวนใหญเกิดจากสวนแบงกำไร

จากเงินลงทุนใน BH จำนวน 894 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 จากป 2560 และจาก RAM จำนวน 725 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 43 
จากป 2560 จากกำไรจากการขายที่ดิน

• คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 1,165 ลานบาท ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 24 จากป 2560 เน่ืองจากผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญ 

• ภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 2,740 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,564 ลานบาท เนื่องจากในป 2561 มีรายการพิเศษจากการตั้งหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 727 ลานบาท จากการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM ในไตรมาส 1/2562

เปลี่ยนแปลง25602561

ตนทุนคารักษาพยาบาลและอื่นๆ

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคารวม

7%

10%

8%

47,975

14,488

62,463

51,546

15,998

67,544

(ลานบาท)
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หมายเหตุ   EBITDA = รายไดจากการดำเนินงานรวม – รายจายจากการดำเนินงานรวม (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย)
                EBITDA Margin = EBITDA/รายไดจากการดำเนินงานรวม

รายการพิเศษ (“Non-recurring items”)
ในป 2561 บริษัทบันทึกรายการพิเศษจากการรับรูคาใชจายภาษีเงินได ตามหลักการของหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี มาตรฐานบัญชี

ฉบับที่ 12 จากการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน RAM ในไตรมาส 1/2562 จำนวน 727 ลานบาท 
ในป 2560 บริษัทบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนบางสวนใน BH จำนวน 2,195 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) 

วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน EBITDA เพ่ิมข้ึนจาก 15,477 ลานบาท ในป 2560 เปน 17,175 ลานบาท ในป 2561 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 
สงผลให EBITDA Margin เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.3 ในป 2560 เปนรอยละ 21.6 ในป 2561

บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรกอนรายการพิเศษ จำนวน 9,918 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 24 จากป 2560 สงผลใหอัตรากำไรเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 11.0 ในป 2560 เปนรอยละ 12.5 ในป 2561 และมีกำไรกอนรายการพิเศษ ตอหุนเทากับ 0.64 บาทตอหุน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 23 
จากป 2560

หากรวมรายการพิเศษในป 2561 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ จำนวน 9,191 ลานบาท ลดลงรอยละ 10 จากป 2560 
สงผลใหอัตรากำไรสุทธิลดลงจากรอยละ 14.0 ในป 2560 เปนรอยละ 11.6 ในป 2561 และมีกำไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.59 บาทตอหุน หรือ
ลดลงรอยละ 10 จากป 2560

2561

17,175

21.6%

13,552

17.1%

9,918

12.5%

(727)

9,191

11.6%

0.64

0.59

15,570

เปลี่ยนแปลง

11%

15%

24%

(133)%

(10)%

23%

(10)%

2560

15,477

21.3%

11,794

16.2%

8,021

11.0%

2,195

10,216

14.0%

0.52

0.66

15,491

EBITDA 

อัตรากำไร EBITDA

EBIT 

อัตรากำไร EBIT 

กำไรกอนรายการพิเศษ 

อัตรากำไรกอนรายการพิเศษ 

รายการพิเศษ

กำไรสุทธิ 

อัตรากำไรสุทธิ 

กำไรกอนรายการพิเศษตอหุน (บาท)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน)

(ลานบาท)



สินทรัพย 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 133,499 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
รอยละ 9 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 6,840 ลานบาท จากการซ้ือหุน 
BH เปนหลัก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จำนวน 2,937 ลานบาท จากการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาล
เครือขาย 

ทั้งนี้บริษัทมีคาความนิยม จำนวน 17,539 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทไดมีการทดสอบการ
ดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาคาความนิยมดังกลาว
ไมเกิดการดอยคา 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เปลี่ยนแปลงธ.ค. 60ธ.ค. 61

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

คาความนิยม

สินทรัพยอื่นๆ

รวมสินทรัพย

(1)%

8%

3%

43%

4%

0%

14%

9%

5,091

6,975

1,735

15,807

71,559

17,539

3,920

122,627

5,034

7,545

1,786

22,647

74,496

17,539

4,452

133,499

(ลานบาท)

เปลี่ยนแปลงธ.ค. 60ธ.ค. 61

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

หุนกู * 

เงินกูระยะยาว *

หุนกูแปลงสภาพ *

หนี้สินอื่นๆ

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุนของบริษัท

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

4,166%

0%

(14)%

(42)%

15%

6%

12%

11%

11%

139

19,585

10,799

8,774

17,459

56,756

63,071

2,800

65,871

5,945

19,588

9,327

5,056

20,145

60,061

70,320

3,118

73,438

(ลานบาท)

* รวมสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

148



ป 2561

14,804

(13,351)

(1,511)

(58)

5,091

5,034

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(ลานบาท)

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 60,061 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น จำนวน 5,805 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของหุนกูแปลง
สภาพ จำนวน 3,718 ลานบาท และเงินกูระยะยาวสุทธิ จำนวน 1,472 ลานบาท 

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 73,438 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 สวนใหญเกิดจากกำไรสุทธิในป 2561 

การบริหารสภาพคลองและเงินทุน 
กระแสเงินสด 

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ จำนวน 58 ลานบาท 
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันตนงวด จำนวน 5,091 ลานบาท เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 5,034 
ลานบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 14,804 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกำไรในป 2561

สวนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 13,351 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 7,119 
ลานบาท เพื่อขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลเครือขาย ประกอบกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 
5,964 ลานบาท สวนใหญมาจากการลงทุนใน BH 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,511 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินปนผลจาย จำนวน 5,594 ลานบาท และการ
ชำระคืนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,461 ลานบาท สุทธิดวยเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,805 ลานบาท 
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2561

7.2
13.8

0.5
0.5

34.6
12.3
34.7

14.7
0.5
0.5
2.0

หมายเหตุ - การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คำนวณจาก 360 วัน
 - อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA /ดอกเบี้ยจาย 
 - หนี้สินหมายถึงหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ย

2560

8.9
17.2

1.1
0.9

34.0
12.2
34.3

10.1
0.6
0.5
2.2

อัตราผลตอบแทน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนใน 2561 ลดลงจากป 2560 เนื่องจากในป 2560 มีรายการพิเศษจาก
การขายเงินลงทุนบางสวนใน BH ทั้งนี้หากไมรวมรายการพิเศษดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากป 2560 จากผลประกอบการที่ดีในป 2561

อัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 1.1 เทาในป 2560 เปน 0.5 เทาในป 2561 และอัตราสวนภาพคลองหมุนเร็วลดลงจาก 0.9 เทาในป 
2560 เปน 0.5 เทาในป 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหุนกูแปลงสภาพ ที่จะครบกำหนดในป 
2562 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 34.0 วันในป 2560 เปน 34.6 วันในป 2561 ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีการวิเคราะหอายุของ
ลูกหน้ี ซ่ึงสวนใหญมีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยบริษัทและบริษัทยอยไดมีการบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหลูกหนี้ 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก 12.2 วันในป 2560 เปน 12.3 วันในป 2561 ท้ังน้ีสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอย 
สวนใหญเปนยาและเวชภัณฑ ซึ่งมียาและเวชภัณฑบางสวนที่เสื่อมสภาพ โดยไดมีการตั้งคาเผื่อการปรับลดราคาทุนในสวนนี้ใหเปนมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ
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ขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 34.3 วันในป 2560 เปน 34.7 วันในป 2561

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 10.1 เทาใน ป 2560 เปน 14.7 เทาในป 2561 เนื่องจากคาใชจายทางการเงินที่
ลดลง 

บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนลดลงจาก 0.6 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปน 0.5 เทา ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขณะที่อัตราสวนหนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอทุนไมเปลี่ยนแปลงที่ 0.5 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ในทำนองเดียวกัน บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินสวนท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอ EBITDA ลดลงจาก 2.2 เทา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เปน 2.0 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทและบริษัทยอยยังคงดำเนินนโยบายการจัดการและควบคุมโครงสรางทางการเงินที่รัดกุม เปนไปตามเงื่อนไขการกูยืมของเงินกู
ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู โดยรักษาอัตราสวนทางการเงิน และสภาพคลองในระดับที่เหมาะสม 

ปจจัยที่มีผลตอการดำเนินงานในอนาคต
ความตองการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศมีแนวโนมเติบโตดีตอเน่ือง จากการมีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน การเพ่ิมข้ึนของรายไดตอหัวของ
ประชากร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตางจังหวัด ประกอบกับการหันมาใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพ่ืออายุท่ียืนยาวอยางมีคุณภาพมากข้ึน
ของประชาชน และการเติบโตของประกันสุขภาพในประเทศไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนหนึ่งในผูนำตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก สงผลใหความตองการการ
รักษาพยาบาลของผูปวยตางชาติเติบโตอยางตอเนื่อง จากคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี การบริการที่เปนเลิศ และความคุมคาของราคา
คารักษาพยาบาล โดยกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพในการการเติบโตไดแกกลุมผูปวยชาวจีน กลุมประเทศเพ่ือนบาน กลุมตะวันออกกลาง และ
กลุมชาวตางชาติที่อาศัยและทำงานอยูในประเทศไทย

ท้ังน้ีจะพบวาผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมขยายการลงทุนตอเน่ือง เพ่ือรองรับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังจากผูปวยชาว
ไทยและชาวตางประเทศ ดังที่ไดกลาวมาแลว 

ปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนปจจัยสนับสนุนกลยุทธของบริษัทในการลงทุนสำหรับโครงการ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 
และ BDMS Wellness Clinic การสรางศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of Excellence) เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
รักษาพยาบาล โดยทีมแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เคร่ืองมือแพทยท่ีทันสมัย และบุคลากรท่ีมีประสบการณและความพรอมในการ
รองรับความตองการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
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การดำเนินงานในอนาคต
การมีโรงพยาบาลเครือขายท่ีครอบคลุมผูปวยในหลายระดับท่ัวทุกภูมิภาค ภายใตแบรนดท่ีหลากหลาย เปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือน

ธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง รองรับความตองการการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ท้ังน้ีบริษัทมีการวางแนวทางในการดำเนินงานใน
อนาคตที่สำคัญดังนี้

• เพิ่มการใชงานของสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด
บริษัทเล็งเห็นวาประกันสุขภาพเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจการรักษาพยาบาลในอนาคต เนื่องจากคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลท่ีปรับตัวสูงข้ึนตามอัตราเงินเฟอ บริษัทจึงไดมุงสรางความสัมพันธและความรวมมือกับบริษัทประกันท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือออกกรมธรรมประกันสุขภาพเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพ่ือขยายฐานผูปวยใหเพ่ิมมากข้ึน นอกจาก
น้ียังมีความพยายามในการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) และบริการแสดงใบแจงยอดอิเล็กทรอนิกส (E-Billing) เพ่ืออำนวย
ความสะดวกใหแกบริษัทประกันและผูปวย 
บริษัทเช่ือวาการรวมมือกับบริษัทประกัน จะชวยเพ่ิมความหลากหลายของโครงสรางรายไดของบริษัท จากการขยายฐานลูกคาไปยัง
กลุมผูปวยที่มีประกันสุขภาพ และยังเปนเพิ่มการใชงานของสินทรัพยที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสงเสริมศักยภาพในการ
เติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน 

• เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
บริษัทมุงเนนการเพ่ิมศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร และการใชงานของสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุดของโรงพยาบาลเครือ
ขายแหงใหมท่ีมีการเปดใหบริการในชวงไมก่ีปท่ีผานมา โดยการดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลใหไดมาตรฐาน และการใหความรวมมือ
กันระหวางโรงพยาบาลในเครือขาย ทั้งนี้บริษัทมีการแบงการบริหารโรงพยาบาลเครือขายออกเปน 6 กลุม ซึ่งโรงพยาบาลในแตละ
กลุมจะมีการบริหารและดำเนินงานรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนจากการประหยัดทางขนาด การใชทรัพยากรรวมกัน และการดำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of Excellence)
บริษัทจะมุงเนนการยกระดับโรงพยาบาลแมขาย 10 แหง ใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล (Centers of 
Excellence) ดวยการมุงมั่นพัฒนาศักยภาพในแตละโรงพยาบาลในเครือขาย ตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint  Commission 
International (JCI) และการรวมมือทางดานการแพทยกับสถาบันช้ันนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานใหทัดเทียมกับตางประเทศ 

• แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัทดำเนินงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและมีการปรับกลยุทธเพื่อรักษาผลการดำเนินงานและเสริมสรางความยั่งยืนใหกับ
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน ควบคูไปกับการตอบแทนและดูแลสังคมไทย บริษัทใหความสำคัญกับการจัดทำมาตรฐานการ
ใหบริการตางๆ เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดมอบสุขภาพท่ีดีใหแกผูปวย ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการรักษาพยาบาล
ในระดับสากล มีตัวช้ีวัดและควบคุมคุณภาพอยางเปนรูปธรรม โดยผานการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลในหลายระดับครอบคลุม
ทั้งเครือขาย อาทิ JCI, Advanced Hospital Accreditation (Advanced HA) และ Hospital Accreditation (HA) 
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม บริษัทมุงม่ันท่ีจะสงมอบส่ิงดีๆ ใหกับสังคมครอบคลุมในทุกมิติท่ีเก่ียวของกับ
สุขภาพ โดยบริษัทมีโครงการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน หรือ Bangkok Emergency Medical System (BES) ซ่ึงใหบริการได
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของกรุงเทพและในภูมิภาคตางๆ บริษัทยังไดเล็งเห็นความสำคัญในการใหขอมูลสุขภาพผานทางเว็บไซต
โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครือ 
นอกจากน้ีบริษัทรวมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ยังไดจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสังคมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกร
ไดรวมกันชวยเหลือสังคม เพราะบริษัทมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่เติบโตเคียงคูกับสังคมไทยอยางยั่งยืนตลอดไป



รายงานและงบการเง�นรวม
บ ร� ษั ท   ก รุ ง เ ท พ ดุ สิ ต เ ว ช ก า ร   จํ า กั ด   ( ม ห า ช น )   แ ล ะ บ ร� ษั ท ย อ ย

31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  

ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)  ซ่ึงประกอบดวยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบ

บัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีโครงการใหการรักษาพยาบาลโดยคิดคาใชจายเพียง

เล็กนอยใหแกสมาชิกที่ไดจายคาสมาชิกลวงหนาเปนระยะเวลาตลอดชีพซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดยุติโครงการดังกลาวแลวดวยเหตุผล
ทางกฎหมายเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ 2560 ตามลำดับ บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึกหนี้สินไวในงบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยถือตามตัวเลขจำนวนเงินที่คาดวาจะจายคืนและชดเชยใหแกสมาชิกจากการยุติโครงการในป 2560 เปน
จำนวนประมาณ 964 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ ประมาณ 820 ลานบาท) ซ่ึงในระหวางป 2560 สมาชิกบางสวนในงบการเงินรวมจำนวน 
182 ราย จาก 334 ราย และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 151 รายจาก 282 รายไดตกลงยอมรับขอเสนอและรับเงินจากบริษัทฯ 
และบริษัทยอยแลว 

หลังจากการยุติโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ  ไดมีอดีตสมาชิกโครงการดังกลาวบางสวนยื่นฟองบริษัทฯ และบริษัทยอยตอ
ศาลจำนวนหลายคดี โดยขอใหบริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินการโครงการดังกลาวตอไป และในบางคดีไดมีการเรียกรองคาเสียหายจาก
บริษัทฯ และบริษัทยอย 

ในการพิจารณาคดีบางสวน ศาลไดมีคำสั่งคุมครองชั่วคราวอดีตสมาชิกที่ฟองคดีกอนมีคำพิพากษา โดยมีสาระสำคัญคือใหบริษัทฯ 
ทำการรักษาพยาบาลอดีตสมาชิกในอัตราปกติแบบไมมีสวนลด และบางสวนใหสมาชิกใชสิทธิตามโครงการฯ จนกวาศาลจะมีคำพิพากษา
หรือมีคำส่ังเปนอยางอ่ืนโดยศาลไดใหอดีตสมาชิกท่ีไดรับการคุมครองช่ัวคราวตามคำส่ังศาลทำสัญญาประกันตอศาลวาตกลงยินยอมรับผิด
ชดใชคารักษาพยาบาลดังกลาวแกบริษัทฯ หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดวา บริษัทฯ มีสิทธิยุติโครงการดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดบันทึก
อดีตสมาชิกที่มารับการรักษาพยาบาลและยังมิไดชำระคารักษาพยาบาลดังกลาวเปนลูกหนี้คางจายไวจนกวาศาลจะมีคำพิพากษาหรือ
คำสั่งเปนอยางอื่น 
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ในชวงเวลาที่ผานมา ศาลแพงไดมีคำพิพากษาในคดีที่อดีตสมาชิกที่ฟองคดีบริษัทฯ และบริษัทยอยแลวบางคดี (รวมทั้งคดีที่ศาลไดมี
คำส่ังคุมครองช่ัวคราวกอนมีคำพิพากษาทุกคดี) โดยคดีในสวนท่ีมีการย่ืนฟองบริษัทฯ น้ัน ศาลแพงไดมีคำพิพากษาแยกออกไดเปน 3 แนว
หลักๆ คือ 1. ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป และ 2. ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป และ
หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไปไดใหบริษัทฯ จายชดใชคาสินไหมทดแทนตามท่ีกำหนดไวในคำพิพากษา
ซ่ึงมีจำนวนใกลเคียงกับจำนวนท่ีบริษัทฯ จายใหแกสมาชิกท่ีตอบรับขอเสนอของบริษัทฯ โดยไมฟองคดี และ 3. ใหโจทกคืนเงินคาสมาชิก
พรอมคาชดเชยซึ่งไดทำขอตกลงกอนฟองคดีไวกับบริษัทฯ และใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป โดยในคำพิพากษา
ของศาลแพงทั้งสามแนวในบางคดีศาลใหบริษัทฯ ชดใชคารักษาพยาบาลของโจทกที่จายไปจริงภายหลังจากที่ปดโครงการจนถึงวันกอนมี
คำพิพากษาดวย ในสวนที่มีการฟองคดีบริษัทยอย ศาลไดมีคำพิพากษาเปน 2 แนวคือ 1. ใหบริษัทยอยจายชดใชคาสินไหมทดแทนตามที่
กำหนดไวในคำพิพากษาซ่ึงมีจำนวนใกลเคียงกับจำนวนท่ีบริษัทยอยจายใหแกสมาชิกท่ีตอบรับขอเสนอของบริษัทยอยโดยไมฟองคดี และ 
2. ใหบริษัทยอยปฏิบัติตามขอตกลงโครงการของบริษัทยอยตอไป และใหบริษัทยอยชดใชคารักษาพยาบาลของโจทกท่ีจายไปจริงภายหลัง
จากท่ีปดโครงการจนถึงวันกอนมีคำพิพากษา ท้ังน้ียังมีคดีอีกจำนวนหน่ึงท่ียังไมมีคำพิพากษาและยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง 

ตอมาในไตรมาส 4 ป 2561 ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาในคดีท่ีอดีตสมาชิกฟองคดีบริษัทฯ แลวบางคดี  โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษา
ศาลช้ันตนโดยใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงบันทึกประมาณ
การหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความหากบริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล

อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเห็นวาจากขอเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมาย สัญญาดังกลาว
เขาลักษณะของสัญญาประกันภัยและการยุติโครงการดังกลาวเปนการดำเนินการที่ชอบดวยกฎหมาย ฝายบริหารพิจารณาตามเหตุผลใน
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว จึงใชสิทธิตามกฎหมายย่ืนอุทธรณและฎีกาคำพิพากษาของศาลแพง เพ่ือ
ใหศาลสูงไดพิจารณาและพิพากษาคดีใหเปนท่ียุติและเปนบรรทัดฐานในการดำเนินการตอไป โดยคดีดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลอุทธรณและศาลฎีกา ซึ่งผลของคดียังมีความไมแนนอน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดบันทึกอดีตสมาชิกที่มารับการรักษา
พยาบาลและยังมิไดชำระคารักษาพยาบาลโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลแพงดังกลาวเปนลูกหนี้คางจายไวจนกวาศาลสูงจะมีคำพิพากษา

ทั้งนี้ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีขางตนแตอยางใด 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธี
การตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 
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การรับรูรายได
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลถือเปนบัญชีที่สำคัญตองบการเงิน เนื่องจากมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญคิดเปนประมาณรอยละ 95 ของ

ยอดรายไดรวม และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท นอกจากน้ีรายไดจากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองคประกอบ 
ไดแก รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รายไดคาบริการทางการแพทย รายไดคาหองผูปวย เปนตน รวมถึงมีสวนลดสำหรับคูสัญญาตางๆ 
โดยเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่ทำกับคูสัญญามีความหลากหลาย ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงใหความสำคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของกลุม
บริษัท

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับ
วงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว 
นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตัวอยางรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหวางปเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ 
สุมสงหนังสือยืนยันยอดลูกหน้ีการคา และตรวจตัดยอดการรับรูรายได ประกอบกับไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย 
(Disaggregated data) วิเคราะหอัตราสวนของรายไดที่สำคัญกับขอมูลในอดีตและในกลุมอุตสาหกรรม เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป 

คาความนิยม 
ขาพเจาใหความสำคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินขอ 17 เนื่องจาก

การประเมินการดอยคาของคาความนิยมถือเปนประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกำหนด
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาคาความนิยม ขาพเจาจึงใหความสำคัญเปน
พิเศษตอมูลคาคาความนิยมของกลุมบริษัท

ขาพเจาไดประเมินการกำหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เลือกใชโดยการทำความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอก
จากน้ี ขาพเจาไดทำการทดสอบขอสมมติท่ีสำคัญท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยท่ีจัดทำโดย
ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารใน
การประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเลือก
ใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของบริษัทฯ และบริษัทยอยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจำลองทางการเงิน นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินการดอยคาของคาความนิยม 

คดีฟองรอง
ตามท่ีกลาวไวในวรรคขอมูลและเหตุการณท่ีเนนและหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองรองเก่ียวกับ

การยุติโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพหลายคดี ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาศาลแพงไดมีคำพิพากษาตัดสินคดีบางสวนและใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยปฏิบัติตามขอตกลงโครงการดังกลาวตอไป ตอมาในไตรมาสที่ 4 ป 2561 ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาในคดีที่อดีตสมาชิก
ฟองคดีบริษัทฯ แลวบางคดี โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงบันทึก
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความหากบริษัทฯ และบริษัทยอยตองปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัท
ยอยไดพิจารณาใชสิทธิตามกฎหมายยื่นอุทธรณและฎีกาคำพิพากษาของศาลแพง และปจจุบันการพิจารณาคดีดังกลาวยังไมแลวเสร็จ 
ทำใหฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจอยางมากในการพิจารณาขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองเพื่อ
ใชในการประมาณการหน้ีสินจากความเสียหายดังกลาว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือการพิจารณาคดีดังกลาวส้ินสุด อาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการ
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ประมาณการไว จึงทำใหมีความเส่ียงเก่ียวกับการรับรูประมาณการหน้ีสินหรือการเปดเผยขอมูลหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายดังกลาว ดังนั้นขาพเจาจึงใหความสำคัญเปนพิเศษในการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับคดีฟองรองดังกลาว

ขาพเจาไดสอบถามฝายบริหารและแผนกกฎหมายของบริษัทฯ เก่ียวกับกระบวนการในการรวบรวมและควบคุมดูแลคดีฟองรองท่ีเกิดข้ึน
และคงคาง ณ วันที่ในงบการเงิน รวมถึงสอบทานรายการคาใชจายคาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานความครบถวนสมบูรณของรายการ
คดีความตางๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทยอยแจงใหทราบ และสอบถามถึงรายละเอียด ความคืบหนาของคดีฟองรอง และวิธีการที่ผูบริหารใช
ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟองรอง และประเมินดุลยพินิจท่ีฝายบริหารใชในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟองรองดังกลาวโดยการ 

• สอบทานเงื่อนไขและขอกำหนดที่เกี่ยวของในสัญญา รวมถึงคำฟองและคำคัดคานตางๆ ทั้งของบริษัทฯ บริษัทยอย และคูกรณีที่ได
นำเสนอตอศาลเพื่อทำความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดขึ้น

• สอบทานเอกสารโตตอบระหวางกันของบริษัทฯ บริษัทยอย และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงคำพิพากษาของศาลแพง และ
ศาลอุทธรณ คำอุทธรณและฎีกาของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเอกสารท่ีเก่ียวของซ่ึงใชประกอบการพิจารณาของผูบริหารในการ
ใชผลงานของผูเช่ียวชาญภายนอก รวมถึงสงหนังสือยืนยันไปยังท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยใชเพ่ือใหรายงาน
รายละเอียด สถานะและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนลายลักษณ
อักษร โดยขาพเจาไดประเมินความรูความสามารถ ประสบการณ ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของที่ปรึกษากฎหมายตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของรวมถึงพิจารณาถึงหลักกฎหมาย ขอกำหนดและคดีความตัวอยางที่เคยมีการตัดสินแลวในอดีต
ที่ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกใชในการอางอิงวามีความสอดคลองกับคดีความและขอพิพาทของบริษัทฯ และบริษัทยอย

• ขาพเจาไดประเมิน ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของนักคณิตศาสตรประกันภัยตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวของรวมถึงพิจารณาถึงขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวของกับการดำเนินโครงการ
รักษาพยาบาลตลอดชีพตอไป 

นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับคดีฟองรองในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอมูลอื่น 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 
ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระ
สำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
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ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยว
กับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินการตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอ
ความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจาจะ
ตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุด
การดำเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของตลอดจนประเมินวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติ
งานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
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ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็น
ท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระและ
ไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
วากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจุบันและกำหนดเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
หามไมใหเปดเผยตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา
เพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ว�ชาติ โลเกศกระว�
ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ 2562



บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเง�น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย

6 

7 

9, 10

10 

11 

8 

12 

13 

14 

10 

15 

16 

17 

18 

32 

10, 19

10 

(หนวย: บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

5,033,517,730 

 816,666,238 

 7,545,014,364 

 - 

 1,785,910,780 

 16,950,549 

 15,198,059,661 

 9,562,544 

 22,646,989,663 

 - 

 526,648,269 

 - 

 316,725,611 

 74,496,217,376 

 17,538,868,508 

 1,272,824,213 

 96,100,847 

 901,007,064 

 495,747,180 

 118,300,691,275 

 133,498,750,936 

 

2,618,963,957 

 392,950 

 1,473,167,179 

 2,723,764,670 

 113,241,565 

 - 

 6,929,530,321 

 - 

 7,948,498,671 

 52,435,450,014 

 323,320,929 

 4,790,396,350 

 675,359,200 

 12,316,569,147 

 - 

 503,729,959 

 - 

 334,256,038 

 14,332,159 

 79,341,912,467 

 86,271,442,788 

 

5,091,153,164 

 571,624,577 

 6,974,711,426 

 - 

 1,735,272,042 

 21,084,678 

 14,393,845,887 

 7,947,612 

 15,807,178,513 

 - 

 645,799,727 

 - 

 307,777,419 

 71,559,483,132 

 17,538,868,508 

 1,237,368,137 

 68,013,620 

 664,715,064 

 395,693,895 

 108,232,845,627 

 122,626,691,514 

 

2,295,456,151 

 393,825 

 1,501,254,143 

 2,619,641,784 

 111,613,577 

 - 

 6,528,359,480 

 - 

 13,889,081,071 

 53,529,888,908 

 223,243,837 

 4,063,053,777 

 688,859,200 

 13,134,964,168 

 - 

 524,100,699 

 - 

 319,347,846 

 28,869,182 

 86,401,408,688 

 92,929,768,168 

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

คาความนิยม

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สิทธิการเชา 

อื่นๆ

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

160



(หนวย: บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

20 

10, 21

10 

22 

23 

24 

26 

10 

27 

23 

24 

25 

26 

27 

32 

10 

 

5,877,527,982 

 5,191,771,446 

 5,957,292,302 

 623,893,500 

 4,181,364,533 

 14,046,994 

 5,056,398,296 

 67,000,000 

 - 

 863,683,833 

 158,000 

 

225,577,042 

 440,141,584 

 28,498,855,512 

 5,145,466,667 

 19,511,055 

 19,588,045,854 

 - 

 

2,581,912,181 

 632,664,373 

 3,447,624,294 

 146,598,681 

 31,561,823,105 

 60,060,678,617 

 - 

 979,557,002 

 1,366,207,386 

 379,777,105 

 1,463,307,467 

 4,743,561 

 - 

 - 

 9,952,013,760 

 108,494,246 

 2,441,500 

 

101,030,164 

 121,037,758 

 14,478,609,949 

 9,335,332,000 

 136,723 

 19,584,603,035 

 8,774,269,700 

 

571,860,982 

 122,067,489 

 385,767,821 

 44,560,022 

 38,818,597,772 

 53,297,207,721 

 

72,337,111 

 4,749,670,467 

 5,223,013,766 

 440,022,035 

 1,463,307,467 

 22,039,204 

 - 

 67,000,000 

 - 

 706,015,432 

 2,441,500 

 

224,097,990 

 447,168,874 

 13,417,113,846 

 9,335,332,000 

 16,492,526 

 19,584,603,035 

 8,774,269,700 

 

2,005,835,724 

 632,004,436 

 2,847,116,595 

 142,809,384 

 43,338,463,400 

 56,755,577,246 

 

5,800,000,000 

 1,020,980,975 

 1,510,956,216 

 463,123,151 

 4,181,364,533 

 1,034,848 

 5,056,398,296 

 - 

 10,770,758,930 

 111,217,919 

 158,000 

 

106,639,814 

 120,755,557 

 29,143,388,239 

 5,145,466,667 

 - 

 19,588,045,854 

 - 

 

773,969,646 

 149,059,906 

 292,263,741 

 38,942,500 

 25,987,748,314 

 55,131,136,553 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

หนี้สินจากการยุติโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

- หุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย

ภาษีเงินไดคางจาย

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

สวนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งป

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

หุนกู 

หุนกูแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับ

ผลประโยชนพนักงาน

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

161



บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

28 

26, 28

26, 28

30 

(หนวย: บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

1,758,223,567 

 

1,566,895,605 

24,741,066,923 

 305,000,325 

 

(2,683,558,421)

 175,822,357 

 37,657,403,888 

 8,557,476,618 

 70,320,107,295 

 3,117,965,024 

 73,438,072,319 

 133,498,750,936 

 

1,758,223,567 

 

1,549,095,654 

20,509,949,234 

 - 

 

- 

 175,822,357 

 7,943,891,220 

 2,795,476,602 

 32,974,235,067 

 - 

 32,974,235,067 

 86,271,442,788 

 

1,758,223,567 

 

1,549,095,654 

20,572,873,162 

 305,000,325 

 

(2,683,446,777)

 175,822,357 

 34,314,505,000 

 8,837,349,624 

 63,071,199,345 

 2,799,914,923 

 65,871,114,268 

 122,626,691,514 

 

1,758,223,567 

 

1,566,895,605 

24,678,142,995 

 - 

 

- 

 175,822,357 

 8,881,694,312 

 2,496,076,346 

 37,798,631,615 

 - 

 37,798,631,615 

 92,929,768,168 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน   

หุนสามัญ 17,582,235,672 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว  

หุนสามัญ 15,668,956,048 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 

(31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญ 15,490,956,540 หุน

มูลคาหุนละ 0.1 บาท)

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

ผลตางจากการปรับโครงสรางการถือหุน 

สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคา

ตามบัญชีของบริษัทยอย 

กำไรสะสม 

จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

รวมสวนของผูถือหุน 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

162



(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10 

10 

12, 13, 14

12 

10 

10 

12 

10 

32 

33 

 

75,330,518,642 

 3,086,758,322 

 58,047,913 

 16,299,501 

 - 

 915,305,884 

 989,653,298 

 79,406,930,262 

 51,546,078,684 

 15,998,176,993 

 67,544,255,677 

 11,862,674,585 

 1,689,692,873 

 13,552,367,458 

 (1,165,472,481)

 12,386,894,977 

 (2,739,848,876)

 9,647,046,101 

9,191,462,706 

 

455,583,395 

 9,647,046,101 

0.59 

 15,570,403,901 

 

13,446,843,966 

 - 

 385,534,167 

 3,573,869,116 

 3,424,968,894 

 1,092,701,699 

 8,477,073,876 

 21,923,917,842 

 8,399,959,145 

 3,909,268,797 

 12,309,227,942 

 9,614,689,900 

 - 

 9,614,689,900 

 (1,619,250,923)

 7,995,438,977 

 (943,920,282)

 7,051,518,695 

7,051,518,695 

0.46 

 15,490,956,540 

 

69,122,919,381 

 2,809,580,753 

 51,761,502 

 15,587,971 

 2,880,064,316 

 839,556,638 

 3,786,970,427 

 75,719,470,561 

 47,975,225,531 

 14,487,862,750 

 62,463,088,281 

 13,256,382,280 

 1,417,310,474 

 14,673,692,754 

 (1,535,450,432)

 13,138,242,322 

 (2,563,539,888)

 10,574,702,434 

10,215,739,620 

 

358,962,814 

 10,574,702,434 

0.66 

 15,490,956,540 

 

14,305,821,605 

 - 

 280,053,452 

 5,583,667,879 

 - 

 1,225,547,838 

 7,089,269,169 

 21,395,090,774 

 8,926,322,325 

 4,230,366,452 

 13,156,688,777 

 8,238,401,997 

 - 

 8,238,401,997 

 (1,264,909,188)

 6,973,492,809 

 (343,115,861)

 6,630,376,948 

6,630,376,948 

0.43 

 15,570,403,901 

รายได

รายไดคารักษาพยาบาล 

รายไดจากการจำหนายสินคา 

รายไดอื่น  

ดอกเบี้ยรับ

เงินปนผลรับ

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม

อื่นๆ

รวมรายไดอื่น  

รวมรายได 

คาใชจาย  

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 

คาใชจายในการบริหาร 

รวมคาใชจาย 

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได 

กำไรสำหรับป 

การแบงปนกำไร 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทยอย 

 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน) 

2560256125602561
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14

12

16

 9,647,046,101 

 

(96,941,627)

 (15,344,610)

 (411,961,328)

 (524,247,565)

 

593,801,938 

 

(268,530,698)

 325,271,240 

 (198,976,325)

 9,448,069,776 

8,887,134,112 

 

560,935,664 

 9,448,069,776 

 7,051,518,695 

 

(83,265,587)

 - 

 - 

 (83,265,587)

1,410,082,526 

 

- 

 1,410,082,526 

 1,326,816,939 

 8,378,335,634 

8,378,335,634 

 10,574,702,434 

 

(152,148,999)

 (65,573,426)

 115,905,066 

 (101,817,359)

 

2,208,147,388 

 

- 

 2,208,147,388 

 2,106,330,029 

 12,681,032,463 

12,317,425,710 

 

363,606,753 

 12,681,032,463 

 6,630,376,948 

 

(80,061,674)

 - 

 - 

 (80,061,674)

 

- 

 

(94,825,518)

 (94,825,518)

 (174,887,192)

 6,455,489,756 

6,455,489,756 

กำไรสำหรับป  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน

หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได  

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  

สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม  

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง   

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  

  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทยอย  
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเง�นสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12,386,894,977 

 5,386,219,861 

 23,480,664 

 

8,631,232 

 197,796,233 

 (3,008,267)

 

14,820,432 

 (326,776,257)

 17,975,000 

 (1,689,692,873)

 25,038,851 

 - 

 31,103,050 

 

(14,934,238)

 (8,928,837)

 

318,474,664 

 11,688,532 

 (58,047,913)

 (16,299,501)

 1,165,472,481 

 17,469,908,091 

 

7,995,438,977 

 967,614,442 

 40,036 

 

1,184,664 

 47,861,380 

 7,764,819 

 

89,695 

 (126,588,731)

 - 

 - 

 43,309,298 

 (3,424,968,894)

 (2,038,738)

 

29,869,749 

 44,144,144 

 

(943,862)

 (3,332,573)

 (385,534,167)

 (3,573,869,116)

 1,619,250,923 

 3,239,292,046 

 

13,138,242,322 

 5,167,658,678 

 26,525,894 

 

20,906,492 

 193,050,641 

 2,895,566 

 

14,612,038 

 (320,916,881)

 - 

 (1,417,310,474)

 43,309,298 

 (2,880,064,316)

 9,130,204 

 

580,829 

 44,144,144 

 

150,938,407 

 (2,930,571)

 (41,764,284)

 (15,587,971)

 1,535,450,432 

 15,668,870,448 

 

6,973,492,809 

 1,024,818,748 

 2,883,242 

 

824,895 

 62,237,911 

 (3,008,267)

 

(203,757)

 (121,576,445)

 - 

 - 

 25,038,851 

 - 

 (5,740,342)

 

(10,287,270)

 (23,142,337)

 

102,408,333 

 3,479,914 

 (280,053,452)

 (5,583,667,879)

 1,264,909,188 

 3,432,414,142 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

ปรับรายการที่กระทบกำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

เปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

รายการตัดบัญชีสินทรัพย

ขาดทุนจากการลดมูลคาและตัดจำหนายของ

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อ(กลับรายการ)การดอยคาของสินทรัพย

คาเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดราคาทุนของสินคา

ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจาย

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาใชจายในการออกหุนกูและหุนกูแปลงสภาพตัดจำหนาย

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม

ขาดทุน(กำไร)จากการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน

ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน

คาใชจาย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับ

ผลประโยชนพนักงาน

คาใชจาย(กลับรายการ)วันหยุดพนักงาน

ดอกเบี้ยรับ

เงินปนผลรับ

ตนทุนทางการเงิน

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 

และหนี้สินดำเนินงาน
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บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเง�นสด (ตอ)

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

(768,984,955)

 (65,459,169)

 4,134,129 

 (60,228,350)

 380,484,313 

 718,010,630 

 328,915,246 

 (12,011,406)

 (80,345,080)

 3,789,296 

 17,918,212,745 

 55,451,989 

(936,707,722)

 32,279,008 

 (2,264,958,081)

 14,804,277,939 

 (241,559,952)

 (1,614,933)

 513,161,011 

 

(5,963,660,400)

 - 

 - 

 - 

 - 

 (1,619,000)

 43,292,532 

 (7,119,047,648)

 (270,292,450)

 (309,478,197)

 (13,350,819,037)

 

 

(463,211,200)

 (4,427,387)

 16,861,190 

 1,084,025,357 

 (412,088,283)

 53,100,713 

 123,579,215 

 22,574,291 

 (297,274,870)

 (160,548)

 3,362,270,524 

 385,099,476 

 (1,055,865,232)

 - 

 (806,421,446)

 1,885,083,322 

 

 (5,923)

 - 

 3,573,869,116 

 

(12,004,406,002)

 4,505,059,791 

 (582,417,198)

 (5,101,574,828)

 5,342,130,615 

 (605,960)

 5,600,353 

 (1,289,607,894)

 - 

 (120,368,597)

 (5,672,326,527)

 

(830,684,282)

 (226,462,583)

 19,702,665 

 (2,921,706)

 (397,378,503)

 252,380,339 

 313,514,378 

 40,884,990 

 (416,189,811)

 6,081,488 

 14,427,797,423 

 42,441,528 

(970,864,368)

 25,224,963 

 (2,591,250,828)

 10,933,348,718 

 (23,561,425)

 37,914,447 

 513,778,924 

 

(1,343,540,528)

 4,505,059,791 

 - 

 - 

 - 

 (605,960)

 45,317,368 

 (15,303,721,720)

 (8,026,495)

 (292,260,311)

 (11,869,645,909)

 

(90,787,944)

 1,831,744 

 - 

 213,940 

 187,911,486 

 138,457,831 

 154,178,511 

 (6,619,521)

 (35,547,567)

 (5,617,523)

 3,776,435,099 

 280,516,525 

 (1,035,694,712)

 - 

 (387,554,089)

 2,633,702,823 

 (874)

 - 

 5,583,667,879 

 

(6,044,826,294)

 - 

 103,479,446 

 (1,010,000,000)

 760,475,217 

 (1,619,000)

 9,000,691 

 (1,782,382,026)

 - 

 (134,164,815)

 (2,516,369,776)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ) 

สินทรัพยดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ

จายตนทุนทางการเงิน

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี

จายภาษีเงินได

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 

เงินสดรับจากเงินปนผลรับ 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยลดลง(เพิ่มขึ้น) 

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

รับชำระเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  

2560256125602561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

166



บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเง�นสด (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

- 

 - 

 5,805,348,839 

 - 

 (1,461,350,133)

 (23,057,970)

 - 

 - 

 (7,100,194)

 - 

 (5,594,365,790)

 (230,569,088)

 (1,511,094,336)

 (57,635,434)

 5,091,153,164 

 5,033,517,730 

16,952,581 

 145,351,504 

 96,976,188 

 4,984,115 

 

- 

 1,608,655,752 

 (1,500,000,000)

 7,400,000,000 

 (4,236,710,133)

 (9,887,739)

 6,992,451,150 

 (1,655,971,435)

 - 

 - 

 (4,954,692,927)

 - 

 3,643,844,668 

 (143,398,537)

 2,762,362,494 

 2,618,963,957 

- 

 11,771,548 

 90,140,104 

 15,989,317 

 

(22,000,000)

 - 

 (1,503,788,829)

 7,400,000,000 

 (4,248,792,047)

 (43,698,120)

 6,992,451,150 

 (1,655,971,435)

 (21,898,969)

 33,247,552 

 (4,954,692,927)

 (164,236,877)

 1,810,619,498 

 874,322,307 

 4,216,830,857 

 5,091,153,164 

19,410,307 

 99,332,421 

 97,241,764 

 2,287,431 

 

- 

 818,745,170 

 5,800,000,000 

 - 

 (1,461,350,133)

 (3,870,100)

 - 

 - 

 - 

 - 

 (5,594,365,790)

 - 

 (440,840,853)

 (323,507,806)

 2,618,963,957 

 2,295,456,151 

- 

 (22,283,987)

 (40,857,480)

 3,382,548 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกันลดลง 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 

เงินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินสดจายชำระเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 

เงินสดจายชำระไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสีย 

ที่ไมมีอำนาจควบคุม 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 

จากการเรียกชำระคาหุนเพิ่มเติมของบริษัทยอย

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายของบริษัทยอยแกผูถือหุนที่ไมมีอำนาจควบคุม 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  

รายการที่ไมใชเงินสด 

สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้คากอสรางและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินปนผลคางจายเพิ่มขึ้น
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งบการเงินรวม

2561

00

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

168

หมายเหตุ

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชำระแลว

สวนเกินมูลคา
เงินลงทุน

ที่สูงกวามูลคา
ตามบัญชีของ
บริษัทยอย

ผลตางจาก
การปรับ
โครงสราง
การถือหุน

 20,481,530,880 

 - 

 - 

 - 

 91,342,282 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 20,572,873,162 

  

20,572,873,162 

 - 

 - 

 - 

 4,168,193,761 

 - 

 - 

 - 

 - 

 24,741,066,923 

 1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,549,095,654 

 1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 17,799,951 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,566,895,605 

 170,000,477 

 - 

 - 

 - 

 - 

 5,821,880 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

 175,822,357 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

 305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 305,000,325 

 305,000,325 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 305,000,325 

 (2,680,290,437)

 - 

 - 

 - 

 - 

 -  

 - 

 - 

 (3,156,340)

 - 

 (2,683,446,777)

 (2,683,446,777)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (111,644)

 - 

 (2,683,558,421)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำไรสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ

สำรองตามกฎหมาย

เงินปนผลจาย 

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ

ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุม

- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ 

เงินปนผลจาย 

สวนแบงดอกเบี้ยจายสำหรับหุนกูแปลงสภาพ

ที่ถือเปนตราสารทุนของบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูมีสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุม

- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

- การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26

30

29

26

29

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำไรสะสม

จัดสรรแลว-สำรอง
ตามกฎหมาย
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ยังไมไดจัดสรร

  29,069,149,164 

 10,215,739,620 

 (9,868,977)

 10,205,870,643 

 - 

 (5,821,880)

 (4,954,692,927)

 - 

 - 

 - 

 34,314,505,000 

34,314,505,000 

 9,191,462,706 

 (250,815,480)

 8,940,647,226 

 - 

 (5,597,748,338)

 - 

- 

 - 

 37,657,403,888 

  370,576,940 

 - 

 (152,150,464)

 (152,150,464)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 218,426,476 

218,426,476 

 - 

 (96,940,161)

 (96,940,161)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 121,486,315 

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

ผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมี
อำนาจ
ควบคุม

ของ
บริษัทยอย

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทฯ

รวม
องคประกอบ
อื่นของสวน
ของผูถือหุน

หุนกู
แปลงสภาพ - 
องคประกอบ

ที่เปนทุน

สวนเกิน(ต่ำกวา)
ทุนจากการวัด
มูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพย

เผื่อขาย

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

ผลตางจาก
การแปลงคา
งบการเงิน

ที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ

สวนแบง
องคประกอบอื่น

ของสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทรวม

  30,734,353 

 - 

 (62,624,476)

 (62,624,476)

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (31,890,123)

(31,890,123)

 - 

 (15,242,422)

 (15,242,422)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (47,132,545)

  700,931,600 

 - 

 125,774,043 

 125,774,043 

- 

 - 

 - 

 (6,939,013)

 - 

 - 

 819,766,630 

819,766,630 

 - 

 (424,103,597)

 (424,103,597)

 - 

 - 

 (7,021,310)

 - 

 - 

 388,641,723 

  585,527,449 

 - 

 - 

 - 

 (91,342,282)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 494,185,167 

 494,185,167 

 - 

 - 

 - 

 (219,338,582)

 - 

 - 

 - 

 - 

 274,846,585 

  6,824,075,852 

 - 

 2,111,555,067 

 2,111,555,067 

 (91,342,282)

 - 

 - 

 (6,939,013)

 - 

 - 

 8,837,349,624 

8,837,349,624 

 - 

 (53,513,114)

 (53,513,114)

 (219,338,582)

 - 

 (7,021,310)

 - 

 - 

 8,557,476,618 

  55,718,561,915 

 10,215,739,620 

 2,101,686,090 

 12,317,425,710 

 - 

 - 

 (4,954,692,927)

 (6,939,013)

 (3,156,340)

 - 

 63,071,199,345 

63,071,199,345 

 9,191,462,706 

 (304,328,594)

 8,887,134,112 

 3,966,655,130 

 (5,597,748,338)

 (7,021,310)

 (111,644)

 - 

 70,320,107,295 

  2,586,292,484 

 358,962,814 

 4,643,939 

 363,606,753 

 - 

 - 

 - 

 - 

 14,252,563 

 (164,236,877)

 2,799,914,923 

2,799,914,923 

 455,583,395 

 105,352,269 

 560,935,664 

 - 

 - 

 - 

 (10,714,908)

 (232,170,655)

 3,117,965,024 

  58,304,854,399 

 10,574,702,434 

 2,106,330,029 

 12,681,032,463 

 - 

 - 

 (4,954,692,927)

 (6,939,013)

 11,096,223 

 (164,236,877)

 65,871,114,268 

65,871,114,268 

 9,647,046,101 

 (198,976,325)

 9,448,069,776 

 3,966,655,130 

 (5,597,748,338)

 (7,021,310)

 (10,826,552)

 (232,170,655)

 73,438,072,319 

  5,136,305,510 

 - 

 2,200,555,964 

 2,200,555,964 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 7,336,861,474 

7,336,861,474 

 - 

 482,773,066 

 482,773,066 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 7,819,634,540 



งบการเงินรวม

2561

00

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

170

หมายเหตุ

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชำระแลว

 20,418,606,952 

 - 

 - 

 - 

 91,342,282 

 - 

 - 

 20,509,949,234 

 20,509,949,234 

 - 

 - 

 - 

 4,168,193,761 

 - 

 24,678,142,995 

 1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,549,095,654 

 1,549,095,654 

 - 

 - 

 - 

 17,799,951 

 - 

 1,566,895,605 

 170,000,477 

 - 

 - 

 - 

 - 

 5,821,880 

 - 

 175,822,357 

 175,822,357 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 175,822,357 

 5,852,887,332 

 7,051,518,695 

 - 

 7,051,518,695 

 - 

 (5,821,880)

 (4,954,692,927)

 7,943,891,220 

 7,943,891,220 

 6,630,376,948 

 (94,825,518)

 6,535,551,430 

 - 

 (5,597,748,338)

 8,881,694,312 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

ไถถอนหุนกูแปลงสภาพ

สำรองตามกฎหมาย

เงินปนผลจาย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ 

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26 

30 

29 

26 

29 

บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำไรสะสม

จัดสรรแลว-
สำรอง

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร
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 300,613,114 

 - 

 (83,265,587)

 (83,265,587)

 - 

 - 

 - 

 217,347,527 

 217,347,527 

 - 

 (80,061,674)

 (80,061,674)

 - 

 - 

 137,285,853 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองคประกอบอื่น
ของสวน

ของผูถือหุน

หุนกูแปลงสภาพ - 
องคประกอบ

ที่เปนทุน

สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน

 585,527,449 

 - 

 - 

 - 

 (91,342,282)

 - 

 - 

 494,185,167 

 494,185,167 

 - 

 - 

 - 

 (219,338,582)

 - 

 274,846,585 

1,560,001,945 

 - 

 1,326,816,939 

 1,326,816,939 

 (91,342,282)

 - 

 - 

 2,795,476,602 

 2,795,476,602 

 - 

 (80,061,674)

 (80,061,674)

 (219,338,582)

 - 

 2,496,076,346 

29,550,592,360 

 7,051,518,695 

 1,326,816,939 

 8,378,335,634 

 - 

 - 

 (4,954,692,927)

 32,974,235,067 

32,974,235,067 

 6,630,376,948 

 (174,887,192)

 6,455,489,756 

 3,966,655,130 

 (5,597,748,338)

 37,798,631,615 

 673,861,382 

 - 

 1,410,082,526 

 1,410,082,526 

 - 

 - 

 - 

 2,083,943,908 

 2,083,943,908 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,083,943,908 



172



173



174
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178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257

ขอมูลทั�วไปและขอมูลสำคัญอื่น

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั�งบร�ษัท

เลขทะเบียนบร�ษัท

เว�บไซต

ทุนจดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย

นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชำระเง�น

นายทะเบียนหุนกูแปลงสภาพ (Registrar)
และตัวแทนการโอนหุนกู (Transfer Agent)

 
ผูแทนผูถือหุนกูแปลงสภาพ (Trustee)

และตัวแทนหลัก (Principal Agent)

ผูสอบบัญช�

ธุรกิจการแพทย  

2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศัพท 1719, 02-310-3000
โทรสาร 02-310-3032, 02-310-3327

บมจ. 0107537000025

www.bangkokhospital.com, www.bdms.co.th 

มูลคา 1,758.22 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
จำนวน 1,566.90 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 15,668.96 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 

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

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

The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch)
2-4 rue Eugene Ruppert
Vertigo Building-Polaris
L-2453 Luxembourg

The Bank of New York Mellon (London Branch)
One Canada Square, Canary Wharf, London E 14 5AL, England

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 

ขอมูลอางอิงอื่น



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด ถือผาน BSD 

บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลธแคร 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 : 45.74% และ MP : 0.33%

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (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 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เขาใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน 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

24 พ.ค. 2555

4 ส.ค. 2558

27 ก.ค. 2558

8 ก.พ. 2556

ประกันสุขภาพ

จำหนายยา
และเวชภัณฑ

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

จำหนายสินคาเพื่อ
สุขภาพ เวชสำอางค
และบริการจัดการ
อาคารและสถานที่

 
ผลิตและจำหนาย

เวชภัณฑ

ผูผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับยา
และวัสดุทางการแพทย

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

การลงทุน

ใหบริการจัดการและ
บริหารทรัพยสินที่
เกี่ยวของในธุรกิจ
รักษาพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน

 
โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน
(ยังไมเปดดำเนินการ)

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

25,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

44,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,500,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

8,400,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

100,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,400,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

12,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

49,900,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

800,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,500,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

7,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

15,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

150,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

130,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

150,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

99.99%

100.00%

98.69%

93.65%

100.00%

95.76%

46.03%

100.00%

95.00%

95.76%

95.70%

44.53%

84.00%

100.00%

91.45%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2301/2 อาคารทันตกรรม 
โรงพยาบาลกรุงเทพ เขตหวยขวาง 

กรุงเทพ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

123 หมู 8 ถ.ศรีนครินทร 
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

670/1 ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 

488 ถ.ศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

8 อาคารโกลดมารเก็ต ชั้น 5 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ

39/1 ถ.รามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพ 

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

488 ถ.ศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

488 ถ.ศรีนครินทร 
เขตสวนหลวง กรุงเทพ

24 ซอย1 ถ.เทศา 
ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม

288 ถ.สุขสวัสดิ์ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

1308/9 ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 57 หมู 3 ต.บอผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

88/8 หมูที่ 6 ต.หนองปาครั่ง 
อ.เมือง จ.เชียงใหม

3 หมูที่ 3 ต.นางแล 
อ.เมือง จ.เชียงราย

59/3 ถ.เพชรเกษม 
ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

888 ถ.มะลิวัลย 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

 

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร จำกัด 
(BSN) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน) *

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (PT1) 
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 
ถือผาน PPCL

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ** 
(RAM)

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 

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

15 ธ.ค. 2532

11 ธ.ค. 2544

7 ก.ย. 2527

24 ก.ย. 2539

25 ส.ค. 2529

17 ก.พ. 2538

7 พ.ย. 2544

18 ส.ค. 2551

23 ก.ย. 2557

29 มิ.ย. 2538

29 ส.ค. 2554

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

บริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

การลงทุน

บริการขนสง
ทางอากาศยาน

นายหนาประกัน

50,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

28,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

361,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

365,500,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

60,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

730,052,222
มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน

48,100,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

22,511,351
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนสามัญ 5,442,995
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์ 3,750,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

12,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

35,954,180
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

20,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

45,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

40,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

2,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

99.76%

97.27%

100.00%

99.70%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.82%

100.00%

24.88%

98.59%

97.78%

97.56%

38.24%

74.19%

95.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

276 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ตราด

301 ถ.สุขุมวิท กม.143 
อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

138 ถ.พระองคดำ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  

2/1 ถ.หงษหยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

8 หมู 2 ซ.แสงจันทรเนรมิตร 
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

1194 ถ.เพชรเกษม  
ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม

179 หมูที่ 1 
ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.สงขลา

111 ถ.ทองใหญ ต.หมากแขง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี

33 ถ.สุขุมวิท ซ.3 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพ

364/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพ

943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ

111 ถ.เพชรเกษม 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

2138 ถ.รามคำแหง 
เขตบางกะป กรุงเทพ

90 ถ.ศรีราชานคร 3 
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

488 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีนครินทร 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

2301/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2301/2 อาคารทันตกรรม 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

บริษัท การแพทยสยาม จำกัด 

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 
BDMS: 34.43% 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 แอคเคาทต้ิง จำกัด (BDMS Acc)

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยสิน จำกัด

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (PPCL)

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%

Angkor Pisith Co., Ltd.   

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

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

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

20 ธ.ค. 2548

20 ธ.ค. 2548

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน

บริการจัดฝกอบรม

ศูนยการแพทยดาน
เวชศาสตรชะลอวัย
และฟนฟูสุขภาพ

โรงแรม

ใหบริการดานบัญชี

บริหารทรัพยสิน

การลงทุน

การลงทุน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
(สมิติเวชสุขุมวิท
และสมิติเวช 
ศรีนครินทร)

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

ผลิตและจำหนายยา

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลเอกชน 
ที่ประเทศกัมพูชา

(ยังไมเปดดำเนินการ)

หุนสามัญ 8,700,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

หุนบุริมสิทธิ์ 1,300,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

19,384,226
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

58,611,935
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

960,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

 10,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

3,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

1,108,208,020
มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน

108,600,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

18,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

200,538,671
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

100,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

80,000,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

18,751,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

4,286,000
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

30,000,000 
มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาทตอหุน

10,000 มูลคาหุนที่ตราไว
USD 1,000 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว 
KHR 9,200,000 ตอหุน

85.71%

63.45%

91.48%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.59%

100.00%

99.72%

99.76%

95.76%

100.00%

67.17%

87.05%

25.11%

80.00%

100.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพ 

337 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน 
เขตธนบุรี กรุงเทพ

9/1 ถ.คอนแวนต แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

2/4 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

1/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ

2 ซ.ศูนยวิจัย 7 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ

2 ซอยศูนยวิจัย 7 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 

25/14 ถ.ทาหลวง 
อ.เมือง จ.จันทบุรี

44/505 ถนนนวมินทร
เขตบึงกุม กรุงเทพ

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน 
เขตวัฒนา กรุงเทพ

888/88 หมูที่ 3 ต.บานสวน 
อ.เมือง จ.ชลบุรี

8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

124 ถ.ธนบุรี-ปากทอ กรุงเทพ

555/5 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 

National Road No.6, 
Svay Dangkom Commune, 

Siem Reap, Cambodia.

61A Street  214, 
Sangkat Beong Rang, 

Phnom Penh, Cambodia.

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน



หมายเหต
* บริษัทเขาไปลงทุนไมไดมีสวนรวมในการบริหาร 
** ในไตรมาส 1/2562 บริษัทขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) จำนวน 4,588,424 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.24 
    ของหุนที่ออกและเรียกชำระแลวทั้งหมดของ RAM 
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รายช�่อบร�ษัท สถานที่ตั�ง

BDMS Inter Pte. Ltd.

N Health Asia Pte. Ltd.

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.

8 เม.ย. 2556

8 เม.ย. 2556

 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

การลงทุน

การลงทุน

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

บริการตรวจ
วิเคราะหแลป

อสังหาริมทรัพย

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ประเทศกัมพูชา  

อสังหาริมทรัพย
  

คลินิก

อสังหาริมทรัพย

200,000
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

3,500,000
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว 
KHR 1,280,000 ตอหุน

100,000 มูลคาที่ตราไว
MMK 5,000 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว 
KHR 20,000 ตอหุน

22,000 มูลคาที่ตราไว 
USD 2,500 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว
KHR 20,000 ตอหุน

1,250,000
มูลคาที่ตราไว USD 1 ตอหุน

1,000 มูลคาที่ตราไว
KHR 20,000 ตอหุน

100.00%

100.00%

100.00%

60.00%

49.00%

100.00%

49.00%

80.00%

49.00%

จำนวนหุนที่ออก
และเร�ยกชำระแลว

61

62

63

64

65

66

67

68

69

ประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร

ประเทศกัมพูชา

ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร

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
แหงสหภาพเมียนมาร 

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

วันที่
จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ

อัตราการ
ถือหุน





รายงานประจำปฉบับน้ีจัดพ�มพดวยความรับผิดชอบและหวงใยในสุขภาพสายตาของผูอาน ดวยการเลือกใช
กระดาษสีถนอมสายตา เนื้อกระดาษมีสีเหลืองนวล มีคุณสมบัติชวยลดปร�มาณการสะทอนแสง



บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

2 ซอยศูนยว�จัย 7 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546

www.bangkokhospital.com | www.bdms.co.th


	00 cover_theme thai
	01_A content_03 thai
	01_B open01 thai
	02_A Message_02 thai
	02_A open02 thai
	03_A Financial Highlights_02 thai
	03_B theme awards thai
	03_C open03 thai
	04_A boad_04 thai
	04_B boad_ 02 thai
	05_A group structure_thai
	05_B theme_COE thai
	06_A Management Structure_ 02 thai
	06_B open04 thai
	07_A Policy_thai
	07_B theme_wellness thai
	08_A Nature_02 thai
	08_B theme_less is more thai
	09_Shareholders_02 thai
	10_A Risk 02 thai
	10_B open05 thai
	11_Corporate Gov01_thai
	11_Corporate Gov02_thai
	12_Internal Control_02 thai
	13_report audit_thai
	14_A Connected_thai
	14_B open06 thai
	16_MD&A_thai
	17_auditor_thai
	18_A finance_thai
	18_B note thai
	18_C note thai
	18_D note thai
	18_E note thai
	18_F note thai
	19_Juristic persons_thai
	20_General_information_thai
	21_back_02 thai

