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สารประธานกรรมการ 
 

ในปี 2564 การด าเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึน้จากปี 2563  และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565  การด าเนินงาน

โดยรวมของบรษิัทฯ ก็เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน  การเติบโตนีเ้ป็นการเติบโตท่ามกลาง

การระบาดของโรค COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ที่ยงัด าเนินอยู่   

ภาครฐัไดม้ีมาตรการผ่อนคลายการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคดงักล่าวและผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง

ระหว่างประเทศเป็นล าดบั  ท าใหน้กัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศมีจ านวนเพิ่มขึน้  แต่ในส่วนของผูใ้ชบ้รกิาร

ชาวต่างประเทศของโรงพยาบาลยงัมีจ านวนนอ้ย 

 ในภาวะที่ประเทศประสบวิกฤตอันเนื่องจาก COVID-19 นี ้ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชไดใ้ห้การสนับสนุนแก่

ภาครัฐในการดูแลประชาชนหลายประการ  เช่น  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  การตรวจคัดกรองโรค  

การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยติด เชื ้อ   การบริการ Alternative State Quarantine   การบริการ Alternative Hospital 

Quarantine  การบรกิาร Hospitel  และการบรกิาร Test & Go อย่างต่อเนื่อง   

ปี 2565 บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นขยายกิจการต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ “Agile : Organization of Value”  เพื่อเป็น

องคก์รแห่งคณุค่า ที่มีความยืดหยุ่นและว่องไวต่อการเปล่ียนแปลง  โดยสรา้งคุณค่าในทุกมิติใหก้ับผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ภาคส่วน  ภายใตป้ณิธานว่า  “เราไม่อยากใหใ้ครป่วย”  และต่อยอดดว้ย “เราไม่อยากใหใ้ครเปลือง”  เพื่อช่วยชาวไทยให้

ผ่านพน้วิกฤต COVID-19 ไดอ้ย่างปลอดภยัโดยไม่สิน้เปลือง  และไดมุ้่งเนน้การพฒันางานดา้น Healthcare Innovation 

อย่างต่อเนื่องอีกดว้ย   

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ในปี 2564  มีรายไดร้วม 11,010 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 5.09% จากปี 2563  มีก าไรสทุธิ

รวม 1,491 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 3.03%  จากปี 2563  และผลการประกอบการของบรษิัทฯ ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 

31 มีนาคม 2565 มีรายไดร้วมเท่ากบั 3,418 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 37.63% จากไตรมาสเดียวกนัในปี 2563 และมีก าไรส าหรบั

งวดรวมเท่ากับ 682 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 114% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2563  นอกจากที่มีผลประกอบการเติบโต

ท่ามกลางวิกฤต COVID แลว้  บริษัทฯ ยงัไดร้บัรางวลัหลายรางวลั  เช่น  ในไตรมาสแรกของปี 2565  บริษัทฯ ไดร้บัมอบ

รางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นขวัญก าลังใจให้แก่องคก์รและบุคลากรอย่างยิ่ง   ไดแ้ก่ รางวัล “Thailand Best Employer 

Brand Award 2022”  จาก World HRD Congress ร่วมกับ Stars of the Industry Group  นอกจากนี ้ไดร้บัมอบอีก 2 

ร า ง วั ล  ใ น ง า น  Healthcare Asia Award 2022 จั ด โด ย  Healthcare Asia Magazine ได้ แ ก่  ร า ง วั ล  “COVID 

Management Initiative of the Year – Thailand” ซึ่งมอบใหก้ับบริษัทฯ  และรางวลั “Specialty Hospital of the Year – 

Thailand”  ที่มอบใหก้บัโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  เป็นตน้ 

คณะกรรมการไดร้บัทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า  ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา  

และในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565  มีการควบคมุภายในที่ดี  มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม  โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัท า

รายการขอ้มลูทางการเงินงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  และส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
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อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป อีกทัง้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขของหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง   

บริษัทฯ ไดด้  าเนินกิจการครบรอบ 43 ปี ใน พ.ศ. 2565  นบัว่า โรงพยาบาลสมิติเวช ไดใ้หก้ารดแูลรกัษาสขุภาพ 

ชาวไทยและสงัคมไทยมายาวนาน  รวมถึงไดด้แูลสขุภาพชาวต่างชาติจนเป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาติอีกดว้ย   ในนาม

ของคณะกรรมการฯ  ผมขอขอบคณุผูร้บับรกิารท่ีมอบความไวว้างใจใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช   ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้

และพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ  ตลอดจนขอขอบคุณคณะแพทย ์ทันตแพทย ์และบุคลากรชาว 

สมิติเวชทุกท่านท่ีมีความสามคัคีรวมพลงักนัปฏิบตัิหนา้ที่  ส่งผลใหก้ิจการของบรษิัทฯ เจริญกา้วหนา้  โดยสามารถรกัษา

ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่ เป็น “Classic Hospital” ในทุกยุคทุกสมัยตราบจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นยุค Digital 

Technology  อีกทั้ง เป็นผูน้  าดา้น Healthcare Innovation อย่างเป็นรูปธรรม  ผมมีความเชื่อมั่นว่า ดว้ยพลังแห่งความ

สามคัคีของพวกเราจะน าพา “สมิติเวช” ใหเ้จรญิกา้วหนา้อย่างยั่งยืนสืบไป 

ขอบคณุครบั และสวสัดีครบั 

   

 

           (ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ)์ 

                             ประธานกรรมการ 

                                    บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่1   การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ภายใตช้ื่อ 

โรงพยาบาลสมิติเวช ร่วม 43 ปี ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ขนาด 275 เตียง  โรงพยาบาล 

สมิติเวช ศรีนครนิทร ์ขนาด 154 เตียง  และโรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช ขนาด 30 เตียง  โดยใหบ้รกิาร

ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง ในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญครบทุก

สาขาพรอ้มทัง้อุปกรณก์ารแพทยแ์ละการวินิจฉัยโรคที่ทนัสมยัครบวงจรดว้ยมาตรฐานสากล  และไดย้กระดับ

การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลสมิติเวชในระดับโรงพยาบาล  โดยเรียกการบริการดังกล่าวว่า 

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  นอกจากนี ้ให้บริการรกัษาพยาบาลแบบไม่รับผู้ป่วยไว้คา้งคืน หรือ Out Patient 

Clinic อีก 2 แห่ง ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่  สมิติเวชสวุรรณภมูิ คลินิกเวชกรรม และสมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 

1.1.1 ประวตัิโดยสงัเขป 

บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้โดยกลุ่มนกัธุรกิจและกลุ่มแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญจากโรงเรียน

แพทย ์ดว้ยปณิธานความมุ่งมั่นตัง้ใจที่จะสรา้งโรงพยาบาลศูนยก์ลางแห่งความเชี่ยวชาญในใจกลาง

กรุงแห่งแรก พรอ้มดว้ยภาพลกัษณข์องการบรกิารที่เป่ียมดว้ยรอยยิม้ บนพืน้ฐานการดูแลสขุภาพดว้ย

ความใส่ใจ  จึงไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด ในนามของ “บริษัท สขุุมวิทเวชกิจ จ ากัด” เมื่อวนัที่ 28  

ธันวาคม  2519 มีทุนจดทะเบียน  20  ล้านบาท  และมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  133  สุขุมวิท 49  

(ซอยกลาง) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  โดยไดร้บัความกรุณาจาก ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ 

ปราโมช อดีตนายกรฐัมนตรี ตั้งชื่อโรงพยาบาลให้ว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช”  อันมีความหมายว่า  

“ที่รวมแห่งแพทย์” โดยมีตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลประกอบด้วยเครื่องหมายกากบาทสีทอง 

หมายถึง ความเชี่ยวชาญทางการแพทย ์และลกูศรสีเขียวที่ชีพุ้่งเขา้ที่มมุกากบาททัง้ 4 ทิศ หมายถึงการ

เข้ามาทุกทิศทุกทาง นอกจากนี ้ สัญลักษณ์ทางการแพทย ์และสีทองคือ ความเป็นเลิศ จึงสะท้อน

ภาพลกัษณข์องโรงพยาบาลสมิติเวชในความหมายของศนูยร์วมแห่งความเป็นเลิศทางการแพทย ์

“โรงพยาบาลสมิติเวช” เปิดให้บริการเมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2522  ได้รับการไว้วางใจจาก 

ผูม้ารบับริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมากมาโดยตลอด   ซึ่งบริษัทฯ ขยายกิจการ

อย่างต่อเนื่องโดยไดก้่อสรา้งอาคารใหม่และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทยเ์พิ่มเติมมาเป็น

ล าดบั 

บริษัทฯ ไดน้ าหลักทรพัย ์“SVH” ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เมื่อปี 2532 และเมื่อ 11 พฤษภาคม 2535  ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น บริษัท สมิติเวช จ ากัด  จากนั้นได ้

แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน เมื่อ 25 มกราคม 2536 
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ในปี 2536 บรษิัทฯ ไดก้่อสรา้งโรงพยาบาลแห่งที่สองชื่อว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร”์  

ตัง้อยู่ที่ 488 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  และเปิดใหบ้ริการอย่าง

เป็นทางการ เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2540  โรงพยาบาลสมิติเวชแห่งแรก จึงได้เปล่ียนชื่อเป็น

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท นบัแต่นัน้มา 

เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2562  บริษัทฯ ไดเ้ปิด “โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช” อย่างเป็น

ทางการ  ใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสากลในแบบวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น  ดว้ยการออกแบบ

สถานท่ี อปุกรณ ์พรอ้มดว้ยบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ น และใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อ

ดแูลสขุภาพทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยตลอดจนประเทศใกลเ้คียง เพื่อใหผู้ร้บับริการเกิด

ความอุ่นใจในการรกัษาเสมือนโรงพยาบาลในบา้นเกิดของตนเอง 

1.1.2 วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์

เป็นองคก์รแห่งคณุค่า ยืดหยุ่น ว่องไวต่อการเปล่ียนแปลง 

Agile : Organization of Value 

คณุค่า 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดคณุค่าในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ สู่วิสยัทศัน์ ดงันี ้

▪ เพื่อคุณค่าของการด าเนินชีวิตดว้ยสขุภาพที่ดีของผูม้ารบับริการ โดยโรงพยาบาลใหก้าร

ดแูลสขุภาพอนามยัทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ 

▪ บรษิัทฯ มุ่งเนน้ความส าคญัเพื่อเป็นท่ียอมรบัในการใหบ้รกิารท่ีมีคุณภาพ  และด ารงไวซ้ึ่ง

วฒันธรรมเชิงคณุภาพในการด าเนินงานทกุภาคส่วนของบรษิัทฯ และโรงพยาบาล 

▪ เคารพ  ใหเ้กียรติ  และรกัษาความลับของผูม้าใชบ้ริการ โดยค านึงถึงสิทธิประโยชนข์อง  

ผูม้ารบับรกิารเป็นส าคญั 

▪ ตระหนักถึงความส าคัญและยอมรบัในบุคลากรทางการแพทยท์ุกสาขา รวมทั้งให้การ

สนับสนุนในการท าแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทยอ์ย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

▪ ศึกษาความตอ้งการของชุมชน ทั้งทางดา้นการรกัษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยอัน

เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี และแหล่งที่มาของการใหบ้ริการสาธารณสุข โดยน ามาก าหนด

วางแผนเพื่อใหบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของชมุชน 

▪ บรษิัทฯ ตระหนกัถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดัใหม้ีบรกิาร ทัง้ทางดา้นการรกัษาและ

ดูแลสุขภาพที่ดีที่ สุด  โดยการเสนอคุณค่าบริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสงู 
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1.1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาที่ส  าคญั 

(1) การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสรา้งเงินทนุและบรหิารงาน 

เมื่อปี 2547  มีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด 

(มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นกัน ภายใตช้ื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ผูถื้อหุน้

รายใหญ่เสนอแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการต่อบริษัทฯ  โดยไม่เปล่ียนแปลง

โครงสรา้งการบริหารงาน และใหบ้ริษัทฯ คงความเป็นเอกลกัษณข์องโรงพยาบาลสมิติเวช  และ

มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสรา้งความแข็งแกร่งในการให้บริการทาง

การแพทยข์องกลุ่มรว่มกนั  ซึ่งสามารถลดตน้ทนุทางการเงินและตน้ทนุการด าเนินงานท่ีซ า้ซอ้นกนั  

และสนบัสนนุการใชท้รพัยากรร่วมกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ  ตลอดจนสนบัสนนุใหเ้กิดการจดัระบบ

บริหารงานและการจัดการของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ    ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

(Economy of Scale) รวมทั้งเสริมสร้างให้มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการเอื ้อ

ประโยชนร์่วมกันในหลายๆ ดา้น (Synergy) เพื่อรองรบันโยบายการออกนอกระบบราชการของ

โรงพยาบาลรฐั  และการลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติในธุรกิจรกัษาพยาบาล (Healthcare Sector) 

จากเจตนารมณ์และแนวทางดังกล่าว  บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้

กิจการมีความเจรญิเติบโตไปในทิศทางเดียวกนัและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยบรษิัทฯ 

หรือโรงพยาบาลสมิติเวชได้ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด 

(มหาชน)  ในการบริหารงานโรงพยาบาลแห่งอื่นที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นหรือเป็นผู้ลงทุนโครงการ

ดังกล่าว  และยินยอมให้ใช้ชื่อ “โรงพยาบาลสมิติเวช” ประกอบชื่ อสถานพยาบาลนั้นๆ ได้แก่ 

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบรุี  โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรุี  และโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน ์ซึ่ง

เป็นท่ียอมรบัในชุมชนและมีผลการด าเนินงานดีขึน้เป็นล าดบั  แนวทางดงักล่าวส่งเสรมิศกัยภาพ

ใหโ้รงพยาบาลเครือข่ายทั้งกลุ่มสามารถดูแลสุขภาพชาวไทยไดอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

และให้การรกัษาพยาบาลแก่ชาวต่างประเทศดว้ยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล  สอดรบักับ

นโยบายของรฐับาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็น “ศูนยก์ลางการดูแลสุขภาพของเอเชีย” 

(Medical Hub of Asia) ตลอดจนพันธสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ต่อไป 

(2) การพฒันาดา้นคณุภาพโรงพยาบาลและบรกิาร 

บนเสน้ทางแห่งการดแูลสขุภาพที่ยาวนาน  โรงพยาบาลสมิติเวช ไดย้ึดมั่นแนวทางการดแูล

ผู้ป่วยด้วยคุณภาพ และความใส่ใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี 2542 โรงพยาบาลสมิติเวช 

สขุมุวิท ไดผ่้านการรบัรองเป็น “โรงพยาบาลสายสมัพนัธแ์ม่-ลกู” จากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

และองคก์ารยนูิเซฟ (Unicef) และกระทรวงสาธารณสขุ  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2544  บรษิัทฯ 

พรอ้มดว้ยโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานระบบ ISO 9002  จากบริษัท Bureau Veritus (Thailand)   จากนั้นในเดือนธันวาคม 
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2546  ไดร้บัการรบัรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล  จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (The Institute of Hospital Quality Improvement & Association (HA –Thailand)) 

ในปี 2547 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 

ประเภทบริการดีเด่นประจ าปี 2547 (Most Recognized Service 2004)  และไดร้บัการคดัเลือก

ให้ เป็ น  The Best International Hospital จากนิ ต ยสาร Apartment Living จากนั ก ธุ รกิ จ

ชาวต่างชาติที่มาพ านกัอาศยัและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

ในปี 2550 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ไดร้บัการ

รับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา ชื่อว่า Joint Commission International (JCI) ซึ่งองคก์ร

ดังกล่าวท าหน้าที่พัฒนากระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ

และการแพทยร์ะดับโลก และภายในปีเดียวกัน  โรงพยาบาลสมิติเวชทั้งสองแห่งไดผ่้านการต่อ

อายกุารรบัรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลจากสถาบนัพฒันาและรบัรอง

คณุภาพโรงพยาบาล อีกดว้ย 

ต่อมาในปี 2551 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดผ่้านการ

รบัรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจากองคก์ร JCI เช่นเดียวกัน  โรงพยาบาล 

สมิติเวช จึงเป็นแห่งแรกในประเทศที่มีโรงพยาบาลทุกแห่งในกลุ่มผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล  

เพื่อผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยไดร้บัการดูแลดว้ยมาตรฐานสากล ท่ีค านึงถึงคณุภาพและความปลอดภยั

ของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคัญ  โดยดูแลผู้ป่วยแบบองคร์วมตั้งแต่แรกรบัเขา้รกัษาจวบจนกลับบา้น  

ภายในปี 2551 นั้น  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดผ่้านการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

เฉพาะทางอีก 2 โรค หรือเรียกว่า Clinical Care Program Certification (CCPC) ไดแ้ก่ โรคมะเรง็

ปอด  (Lung Cancer Program) และโรคกล้ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial 

Infraction (AMI) Program) โดย JCI   นอกจากที่กล่าวโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดพ้ัฒนา

องคค์วามรูใ้นการดูแลมารดาและเด็กอย่างต่อเนื่อง  และผ่านการรบัรองมาตรฐานสายใยรกัแห่ง

ครอบครวัระดบัทอง  โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าว 

ปี 2552 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการดูแล และรกัษาโรค

เฉพาะทางเพิ่มอีก 1 สาขาในโรคข้อเข่าเส่ือม (Osteoarthritis of Knee Program)  จากองคก์ร  

JCI ประเทศสหรฐัอเมริกา ส่วนโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการ

ดูแล และรกัษาโรคเฉพาะทาง 2 สาขา ไดแ้ก่ โรคปวดหลงั (Low Back Pain Program)  และโรค

หลอดเลือดสมองอุดตัน (Primary Stroke Program) และในปี 2553 โรงพยาบาลสมิติเวช ทั้ง  

2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ผ่านการเยี่ยม

ส ารวจ และรบัรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลโดย JCI เป็นครัง้ที่สอง  ส าหรับ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้ผ่านการเยี่ยมส ารวจและรบัรองมาตรฐานกระบวนการ
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คุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันรบัรองสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เป็นครัง้ที่สองอีกดว้ย  

ต่อมาในปี 2554 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดร้บัการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานการดูแล

ผู้ป่วยเฉพาะทางในโรคมะเร็งปอด และโรคกล้ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน  โดยองค์กร JCI  

นอกจากนี ้ไดผ่้านการต่ออายุมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช

สมบตัิครบรอบ ๖๐ ปี ซึ่งเนน้การพฒันาคณุภาพการดูแลผูป่้วย  การเสรมิสรา้งสขุภาพ  และการ

บรหิารองคก์ร  อีกทัง้ผ่านการรบัรองมาตรฐานการจดัระบบส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเยียวยา (Healing 

Environment) โดยสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ สรพ. อีกดว้ย 

ส าหรบัโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ไดร้บัมอบประกาศนียบตัรจาก สรพ. รว่มกบั บริษัท ไทย

ประกันชีวิต จ ากัด  เป็นสถานพยาบาลที่พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยโรคปวดหลัง (Low 

Back Pain) ที่ดี (Good Practice) 

ในปี 2555 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดร้บัการต่ออายุมาตรฐานการดูแลรกัษาโรค

เฉพาะทางในสาขาโรคขอ้เข่าเส่ือม เป็นครัง้ที่สองจากองคก์ร JCI  และไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง

มาตรฐานสายใยรกัแห่งครอบครวัระดบัทอง เป็นครัง้ที่สองจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

รวมทั้งได้รับรางวัล Platinum Award Hospital Quality 2011 จากบริษัท อเมริกันอินเตอร ์

แนชชั่นแนล แอสชวัรนัส ์จ ากดั อีกดว้ย  ในส่วนโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานการดแูลรกัษาโรคเฉพาะทางในสาขาใหม่ไดแ้ก ่โรคหอบหืดในเด็ก (Childhood Asthma 

Program) โดยองคก์ร JCI และไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองมาตรฐานการดแูลรกัษาโรคเฉพาะทาง

อีก 2 สาขา เป็นครัง้ที่สองโดยองคก์ร JCI ไดแ้ก่ โรคปวดหลงั และโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน 

อีกทัง้ไดร้บัมอบประกาศนียบตัรเป็นสถานพยาบาลที่พฒันาประสิทธิภาพการดูแลรกัษาโรคปวด

หลงัจากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ร่วมกับ บรษิัท ไทยประกันชีวิต 

จ ากดั (มหาชน) เป็นปีที่สอง 

ในปี 2556 บริษัทฯ ไดร้ับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี (Thailand Top Company Award 

2013) ด้านการแพทย์บริการสุขภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ จัดโดย 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยร่วมกบั บมจ. เออารไ์อพี (ARIP) โดยนิตยสาร Business Plus ในส่วน

ของโรงพยาบาล สมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ผ่านการเยี่ยมส ารวจและ

รบัรองมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลระดบัสากลโดย JCI เป็นรอบท่ีสาม  นอกจากนี ้โรงพยาบาล

สมิติ เวช สุขุมวิท  ได้รับรางวัล HMA Award จากองค์กร Hospital Management ในระดับ 

Excellence Award ใ น ห ม ว ด  Smile Improvement for Internal Customer เ รื่ อ ง  Smart 

Pharmaceutical  ส่วนโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้รับรางวัล HMA Award ในหมวด 

Human Resource Development เรื่อง Team Up Power Up ตลอดจนไดร้บัมอบรางวลั “Good 

Practice Low Back Pain” โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมกับ บริษัท  

ไทยประกันชีวิต  อีกทัง้ผ่านการรบัรองเป็นโรงพยาบาลที่ใหก้ารรกัษาภาวะมีบุตรยาก (Assisted 

Reproductive Technology (ART))  โดยราชวิทยาลัยสตูินรีแพทยแ์ละกรุงเทพมหานคร ไดม้อบ
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ประกาศเกียรติคุณให้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์เป็นสถานพยาบาลที่ด  าเนินการและ

พฒันาการควบคุมป้องกนัวณัโรคดว้ยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช 

ศรีราชา ไดผ่้านการรบัรองการต่ออายุมาตรฐานกระบวนการคณุภาพโรงพยาบาลโดยองคก์ร JCI 

เป็นครัง้ที่สองจากปี 2555 และได้รบัรางวัลสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์และ

สวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ในปี 2556 นบัเป็นเวลา 6 ปี ติดต่อกนัอีกดว้ย 

ในปี 2557 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้ผ่านการ

รบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ 

สรพ. เป็นครัง้ที่สาม ส่วนโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ผ่านการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลโดย

องคก์รดังกล่าวเป็นรอบที่สอง เช่นกัน  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ไดร้บัรางวัล

สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน เป็น

เวลา 9 ปี ติดต่อกันอีกดว้ย  ต่อมาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ ไดร้บัการต่ออายุการรบัรอง

มาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรคเป็นรอบที่สามโดยองคก์ร JCI ในโรคปวดหลงั และโรคหอบหืด

ในเด็ก ในปี 2558  และในปี 2559 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช  

ศรีนครินทร ์ ผ่านการเยี่ยมส ารวจและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล โดย JCI เป็นรอบ 

ที่ส่ี และบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัรางวัล “สุดยอดองคก์รธุรกิจดา้นการแพทยแ์ละ

บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  นอกจากนี ้โรงพยาบาล

เด็กสมิติเวช  ไดร้บัรางวัล “The Best Hospital in Pediatric and Gynecology” และแพทยจ์าก

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้รับรางวัล “The Best Physiotherapist” จากงาน “The 

Middle East Healthcare Leadership Awards” เมืองดู ไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส ์

เนื่องจากไดร้บัความไวว้างใจเป็นศูนยก์ลางการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยจากนานาประเทศเพื่อรกัษา

ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเนน้การพฒันางานดา้นการรกัษาพยาบาลและการพัฒนาบุคลากร  

พรอ้มกับโครงสรา้งการบริหารงานใหส้อดรบัธุรกิจในบริบทใหม่ของผูใ้ชบ้ริการยุคดิจิทัล  โดยได้

มุ่งเนน้การพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศ (Center of Excellence)  การรกัษาพยาบาลเฉพาะทางดว้ย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น  ศูนยอ์ุบัติเหตุ (Trauma Center) ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ 

และสถาบันทางเดินอาหารและตับ ที่ โรงพยาบาลสมิติ เวช สุขุมวิท เป็นต้น  นอกจากนี ้ 

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ไดร้บัการเยี่ยมส ารวจจากองคก์ร 

Japanese Council for Quality Health Care เพื่อส่งเสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารชาวญ่ีปุ่ นมั่นใจในบรกิาร

ของโรงพยาบาลยิ่งขึน้  และในปี 2560 นี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

ระดับสากลหลายรางวลั เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นโรงพยาบาล Top 10 ใน 

World’s Best Hospitals For Medical Tourist   บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ไดร้บัรางวลัสดุ

ยอดองคก์รแห่งปี “Thailand Top Company Award 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  และการรบัมอบ

รางวลัระดบัโลกดา้นสขุภาพและการท่องเที่ยว เป็นตน้ 
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ในปี 2561  บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลรกัษาสุขภาพแบบองคร์วม “Total Health Solution” 

และ ส่งเสริมใหผู้ร้บับรกิารใหดู้แลสขุภาพในเชิงป้องกันโรค  ภายใตห้ลกัการ “เราไม่อยากใหใ้คร

ป่วย” โดยเน้นนวัตกรรมที่สามารถค้นหาความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจง 

(Personal Health Mapping) เชิงลึกในระดับยีน (Genes)  ซึ่งเรียกว่า “Precision Medicine”  

นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้ว่มมือโรงพยาบาลซาโนแห่งประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีชื่อเสียงในการ

ส่องกลอ้งตรวจและรกัษามะเร็งล าไสใ้หญ่และกระเพาะอาหาร  ในการแลกเปล่ียนความรู ้ และ

ฝึกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทนัสมยัส าหรบัการป้องกนัและรกัษาโรคดงักล่าว  และโรงพยาบาล

เด็กสมิติเวชรว่มมือกบั The Oregon Health & Science University (OHSU)  และ Doenbecher 

Childrens’ Hospital  ในการแลกเปล่ียนความรูแ้ละเทคนิคในการดูแลผูป่้วยเด็กตัง้แต่ทารกแรก

เกิดจนถึงเติบใหญ่  เพื่อใหเ้ด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 

ทั้งนี ้ในปี 2561  โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดร้บัรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติหลาย

รา ง วั ล   เช่ น  Asian Hospital Management Award 2018 ป ระ เภ ท  Most Improved Thai 

Hospital  ในงานสมัมนาประจ าปี 2561 ของเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพใน

เ อ เ ชี ย  (Hospital Management Asia (HMA))   ร า ง วั ล  Asia Corporate Excellence & 

Sustainability Awards 2018  (ACES)  จาก The MORS Group  เพื่อยกย่องความส าเร็จของ

องคก์รที่มีความมั่นคงและยั่งยืน  รางวลั World Best Hospital for Medical Tourist 2018 เป็นปี

ที่  2 จากองค์กร The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA)  เป็นผู้ประเมินคุณภาพ

โรงพยาบาลดา้นการรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ในทวีปเอเชีย รวมถึง

ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกา และรางวัล Global Health and Travel Awards ในประเภท 

Pediatric Service Provider of the Year in Asia Pacific ประเภท Cosmetic Surgery Provider 

of the Year in Asia Pacific  และประเภท Gastroenterology Service Provider of the Year in 

Asia Pacific จาก AB Bernstein สภาอุตสาหกรรมและงานวิจัยสหรัฐอเมริกา   นอกจากนี ้ 

โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัพระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2018  

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ได้รับ

พระราชทานโล่หร์างวลัโรงพยาบาลคณุธรรมดีเดน่ ประจ าปี 2561 จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์

เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เป็นตน้ 

เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2562  โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช  เปิดใหบ้ริการอย่างเป็น

ทางการ มีขนาด 30 เตียง  ใหก้ารดูแลรกัษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสากลในแบบวฒันธรรมของ

ญ่ีปุ่ น  ดว้ยการออกแบบสถานที่ อุปกรณ์ พรอ้มดว้ยบุคลากรที่สามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่ น และ

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อดูแลสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยตลอดจน

ประเทศใกลเ้คียง เพื่อใหผู้ร้บับริการเกิดความอุ่นใจในการรกัษาเสมือนโรงพยาบาลในบา้นเกิด

ของตนเอง  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้

ผ่านการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลโดย JCI เป็นรอบที่หา้  มี
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ระยะเวลาอีก 3 ปี ถึงปี 2565  นอกจากนี ้สมิติเวชเป็นโรงพยาบาลแรกนอกประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีไดร้บั

การเยี่ยมส ารวจจาก Japan Council for Quality Health Care (JCQHC) ประเทศญ่ีปุ่ น ด้าน

คณุภาพความปลอดภยัทางการแพทย ์ และในปี 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัมอบรางวลัอนัทรงเกียรติอีก

หลายรางวัล อาทิ  HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Thailand Edition) จัดโดย 

Business Media International ประเทศมาเลเซีย  The Best Hospital for Woman Health of 

year 2019 ใน  Asia Pacific  ร า ง วั ล  Inter Partner Assistance Award    ร า ง วั ล   Allianz 

Ayudhya Service Awards 2018    ร า ง วั ล  Muang Thai Life Assurance Hospital Award 

2018  และรางวลั Best Brand Performance on Social media by Category เป็นตน้ 

ในช่วงตน้ปี 2563  มีเหตกุารณโ์รคติดเชือ้ไวรสั Corona สายพนัธุใ์หม่ หรือเรียกว่า COVID-

19 อุบัติขึน้ใหม่  ซึ่งเกิดขึน้อย่างเฉียบพลัน รุนแรง  และระบาดทั่วโลกรวมทั้งในประเทศ  ส่งผล

กระทบต่อการด ารงชีวิตของผูค้นและการประกอบธุรกิจทุกภาคอุตสาหกรรม   ตลอดจนส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในวถีิการด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ของผูค้นทั่วโลก หรือที่เรียกว่า New Normal  

อีกทั้งไม่สามารถคาดคะเนไดว้่า  ผลกระทบนีจ้ะสิน้สุดลงเมื่อไร  โรคติดเชือ้ COVID-19 ส่งผล 

กระทบต่อระบบสาธารณสขุของประเทศ  ซึ่งภาครฐัออกมาตรการควบคุมการระบาด การป้องกัน 

และการรกัษาผูป่้วยจากโรคดงักล่าว  นอกจากนี ้ วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาค

ธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากกว่าเหตุการณใ์ดๆ ก่อนหนา้นี ้ ในส่วนของประเทศ

ไทยนับว่า สามารถจัดการกับสถานการณ์ไดด้ีในช่วงแรก  และจากมาตรการ Lockdown ของ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ตอ้งพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างมาก  เช่น  การ

ท่องเที่ยว  ธุรกิจการบิน ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน ตอ้งปรบัตวัรองรบัวิกฤตการณด์งักล่าวทัง้

ในส่วนของดา้นการแพทย ์และการบริหารจดัการธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากปริมาณผูใ้ชบ้ริการ

ชาวต่างชาติที่ลดนอ้ยลงเนื่องจากไม่สามารถเดินทางมารบัการรกัษาพยาบาลท่ีประเทศไทย 

นอกจากนี ้ผูใ้ชบ้รกิารชะลอการมาพบแพทยห์รือไม่อยากเขา้มาโรงพยาบาลเพราะกลวัเรือ่ง

โรคติดเชือ้อีกดว้ย  ส าหรบักลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช  ไดป้รบัเปล่ียนแนวทางการใหบ้รกิารสอดรบั

กับวิกฤตการณ์  จัดให้มี ARI Clinic : ให้บริการตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ  (Acute 

Respiratory Tract Infection (ARI)) ส าหรบัผูท้ี่มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีไข ้มีน า้มกู หรือหายใจ

หอบเหนื่อย  รวมถึงการตรวจคัดกรองโรค COVID โดยคัดแยกคนไขก้ลุ่มเส่ียงในห้องแยกโรค 

Isolate Room ที่มีความกดอากาศเป็นลบเพื่อไม่ใหเ้กิดการแพร่กระจายของเชือ้  และจดัสถานที่

หรือ Clinic โดยแยกสถานท่ีตัง้อยู่นอกอาคารโรงพยาบาลจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทั่วไป  รวมทัง้บรกิาร

ตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ Drive Thru โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งลงจากรถเพื่ออ านวยความสะดวก

และลดความกังวลของผูใ้ช้บริการ เป็นตน้  นอกจากนี ้จัดให้มีบริการ Samitivej Check-Up @ 

Home ตรวจสขุภาพประจ าปีถึงที่บา้น ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารท่ีประสงคห์ลีกเล่ียงการเขา้มาใชบ้รกิารที่

โรงพยาบาลเพื่อลดความเส่ียงการติดเชือ้  โรงพยาบาลฯ ใหบ้รกิารตรวจติดตามอาการผูป่้วยดว้ย

ระบบ Virtual Follow Up  นอกจากนี ้ให้บริการ “Mobile Vaccine”  ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ และ
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บริการจัดส่งยาถึงที่บา้น (Drug Delivery) เป็นตน้ ส่งผลใหโ้รงพยาบาลฯ สามารถดูแลสุขภาพ

ผูใ้ชบ้รกิารท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนางานด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  โดย

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพโดยสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์าร

มหาชน)  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองมาตรฐานการ

รักษ าโรคหอบหื ด ใน เด็ ก  (Childhood Ashma Program) โดยองค์ก ร Joint Commission 

International ประเทศสหรฐัอเมรกิา อีกดว้ย 

ดว้ยความมุ่งมั่นและมีนโยบายอย่างชดัเจนในการใหบ้ริการแบบครบวงจร ดว้ยทีมแพทย ์

พยาบาล  นักโภชนาการ  นักภายภาพบ าบัด  นักกิจกรรมบ าบัด  ส่ิงอ านวยความสะดวก  

เครื่องมือที่ทันสมัย  ให้บริการตรวจรักษาโรคในผู้ป่วยสูงอายุ  ประเมินภาวะสุขภาพอย่าง

ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรคดว้ยโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพคัดกรองความเส่ียง  

รกัษาโรค  ช่วยฟ้ืนฟู  ติดตามผลการรกัษา  มีการไปเยี่ยมถึงบา้น  การดูแลครอบคลมุทัง้ทางดา้น

ร่างกาย  จิตใจ  สภาพแวดล้อม  เช่น  การดูแลเรื่องอาหารที่มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง  การ

ช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์เคล่ือนที่ (ไม้เท้า  เครื่องช่วยเดิน)  รวมถึงเป็นการประสานงาน

ระหว่าง  ทีมแพทยก์ับครอบครวั  ในการดูแลผูสู้งอายุใหไ้ดร้บัการดูแลอย่างดีที่สดุ  โรงพยาบาล

สมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน หรือ Geriatrics 

Emergency Department Accreditation (GEDA)  ในระดบั Bronze Standard เป็นโรงพยาบาล

ล าดบัที่ 5 นอกประเทศสหรฐัอเมริกา  รองจากโรงพยาบาลในประเทศแคนาดา 2 แห่ง  สเปน 1 

แห่ ง  แ ล ะบ ราซิ ล  1 แ ห่ ง   จ าก  American College of Emergency Physicians ป ระ เท ศ

สหรฐัอเมรกิา  และเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในระดบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

(3) นวตักรรมทางการแพทยแ์ละบรกิาร 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อกา้วไป  

สู่การเป็น “Connected Hospital” อย่างเต็มรูปแบบ  โดยเชื่อมโยงระบบการรกัษาพยาบาลกับ

งานบริการสนับสนุน  พรอ้มกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ดว้ยระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

อนัทนัสมยัผ่านระบบส่ือสารไดอ้ย่างไรพ้รมแดน  สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชบ้รกิารใน

ยคุไอที  ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ 

ในปี 2556 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์และ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ไดร้่วมมือกับทรูมูพ เอช และทรูแอพเซ็นเตอร ์ในการพัฒนา Application 

“Samitivej Connect” และ “BNH Connect” เชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time ผ่านเทคโนโลยี

ส่ือสาร 3G ที่มีประสิทธิภาพ  กับระบบงานของโรงพยาบาล  สามารถให้การดูแลสุขภาพแก่

ผู้ใช้บริการใน  Function ต่ างๆ ได้อย่ างรวด เร็วไม่ ว่าจะอยู่ สถานที่ ใด  เช่น  การบริการ 

Personalized Health Secretary โดยมีเจา้หนา้ที่พรอ้มที่จะตอบค าถามเรื่องสขุภาพทุกวนัตลอด 
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24 ชั่ วโมง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ป่วยเรือ้รังที่ต้องการดูแลเป็นพิ เศษ เช่น 

โรคเบาหวาน โรคไต และโรคหัวใจ เป็นตน้  นอกจากนี ้สามารถเตือนการนัดหมายแพทย ์ และ

เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินด้วยระบบ GPS เป็นต้น  ซึ่งนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ของ Healthcare 

Innovation และเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ใหบ้รกิารนี ้

นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมทั้งร่างกายและ

จิตใจ  หรือ Holistic Care ดว้ยระบบบรกิารที่มีความประณีตและอ่อนโยน  มีมิติทางจิตใจพรอ้ม

ดว้ยสภาพแวดล้อมแห่งการเยียวยา หรือ Healing Environment ครอบคลุมทั้งการดูแลในเชิง

ป้องกัน การเยียวยารักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานสูง  เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารเกิดความพึงพอใจสงูสดุ  โดยในการนีบ้รษิัทฯ ไดพ้ฒันาหอ้งพกัผูป่้วยในใหเ้ป็น Digital 

Ward โดยน าระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์อนัทนัสมัย  เชื่อมโยงดว้ยระบบส่ือสารมาติดตัง้ใน

หอ้งพักผูป่้วยใน  ควบคุมระบบการรกัษาความปลอดภัย  การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและการควบคุม

อุณหภูมิห้องพัก และอื่นๆ ดว้ย อุปกรณ์ IPad Touch และระบบ Entertainment ต่างๆ เป็นตน้  

เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยในระหว่างเขา้พกัรบัการรกัษาและไดร้บัความบนัเทิงอีกดว้ย 

เพื่อสนับสนุนใหก้ารรกัษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โรงพยาบาล 

สมิติเวช ไดน้ าระบบ Electronic Patient Record (EPR) มาใช้งานในการรกัษาพยาบาลผู้ป่วย  

ซึ่งในขัน้ตน้ไดต้ิดตัง้ใชง้านในการดูแลผูป่้วยนอกในปี 2557  ระบบ EPR ดงักล่าวเป็นการบันทึก

ขอ้มลูผูป่้วยลงในระบบคอมพิวเตอร ์ส่งผลใหข้อ้มลูถูกจดัท าเป็นไปอย่างครบถว้นตามมาตรฐาน  

สามารถสืบคน้ขอ้มลูไดต้ลอดเวลาและรวดเรว็  ลดเวลาการรอคอยแฟ้มประวตัิผูป่้วย  และลดการ

สูญหายของข้อมูลที่ส  าคัญซึ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  อีกทั้ง สามารถจัดเก็บไว้ได้ใน

ระยะเวลาที่ยาวนาน อนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูป่้วยโดยรวม 

บรษิัทฯ ไดพ้ฒันางานดา้น Information System อย่างต่อเนื่อง  เพื่ออ านวยความสะดวกให้

ผู้ใช้บริการ สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ได้ทุกสถานที่และ  

ทกุเวลา อย่างไรพ้รมแดนดว้ยระบบ “My Health by Samitivej” ซึ่งเป็น Application บนโทรศพัท ์

เคล่ือนที่   ผู้ใชบ้ริการสามารถท านัดหมายเพื่อพบแพทยผ่์านการส่ือสารระบบ Online และรบั

ขอ้มลูผลการตรวจสขุภาพ  รวมทัง้เพื่ออ านวยความสะดวกใหร้ายการยาที่ไดร้บัและอื่นๆ เป็นต้น  

นอกจากนี ้ไดพ้ฒันา “Samitivej E-Library” ซึ่งเป็น Application สนบัสนุนการใชช้ีวิตประจ าวัน

หรือ Life Style ในยุคปัจจุบันในการอ่านข้อมูลด้านสุขภาพนิตยสารและข่าวสารต่างๆ ผ่าน

โทรศพัทม์ือถือ Tablet หรือคอมพิวเตอร ์ ต่อมาไดพ้ฒันานวตักรรมในการดูแลสขุภาพที่จะท าให้

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายแลว้เข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วดว้ย Application ชื่อว่า “My 

Health Plus” ที่รวบรวมประวตัิการรกัษาพยาบาลเฉพาะบุคคลที่เขา้รบัการรกัษากับโรงพยาบาล

สมิติเวช สุขุมวิท  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ซึ่งรวมถึง

รายงานผลการตรวจสขุภาพประจ าปี  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงขอ้มลูและวางแผนการดูแลสขุภาพ

อย่างคล่องตวั  นอกจากนี ้สนบัสนนุกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถส่งต่อประวตัิการ
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รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  อีกทั้งไดแ้นะน า Samitivej Line Official Account และ 

Line Beacon ในการดแูลสขุภาพผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะบคุคลอีกดว้ย  ซึ่งผูใ้ชบ้ริการสามารถสอบถาม

ปัญหาสขุภาพ  นดัพบแพทย ์และจ่ายค่ารกัษาพยาบาล เป็นตน้  อนัเป็นการใหบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารในยคุดิจิทลัอย่างทนัสมยั 

ในปี 2560  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เปิดศูนยผ่์าตัดทารกและเด็กอย่างครบวงจร  ซึ่งเป็น

โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยน าเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กในเด็กโดยการส่อง

กลอ้งพรอ้มดว้ยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญในการรกัษาโรคเพื่อประโยชนแ์ก่ผู้ป่วยเด็กเฉพาะ เช่น  

ผ่าตดัไสต้ิ่ง  ผ่าตดัล าไส ้ และผ่าตัดเนือ้งอก เป็นตน้   โดยมุ่งมั่นใหเ้ป็นศูนยก์ารผ่าตดัทารกและ

เด็กในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ได้แนะน าการบริการ “Divine” ด้วย

นวตักรรมการดูแลสขุภาพในระดบัลึกถึงพนัธุกรรมโดยออกแบบเฉพาะบุคคล  ที่รวม  Gene Test 

และ Personalized Medicine Examination  ไว้ด้วยกันเป็นการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของ 

แต่ละบคุคล  และสามารถป้องกนัโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

ในปี 2561  บรษิัทฯ ส่งเสรมิการดูแลสขุภาพเชิงป้องกันโรค (Preventive Medicine) อย่าง

ต่อเนื่อง  ภายใตห้ลกัการ “เราไม่อยากใหใ้ครป่วย”   โดยนวตักรรมคน้หาและวางแผนป้องกนัโรค

ก่อนเกิดโรคในอนาคต  วินิจฉยัแบบเจาะลกึถึงระดบัพนัธุกรรมหรือยีน (Genes)  ประกอบกบัแนว

ทางการใช้ชีวิต (Life Style)  และส่ิงแวดล้อม (Environment)  มาประมวลและวิจัยเพื่อวาง

แผนการรักษารวมถึงการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตเฉพาะบุคคล  หรือเรี ยกว่า 

“Precision Medicine”  อาทิ  การตรวจยีนก่อนตัง้ครรภท์ี่มีความแม่นย าสูง  เป็นการหยุดส่งต่อ

ยีนรา้ยต่อลกู  และการสะกดักัน้ความเส่ียงในโรครา้ยต่างๆ  เป็นการรูเ้ท่าทนัโรคที่อาจเกิดขึน้ดว้ย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงการรกัษาโรคมะเร็งอย่างแม่นย าดว้ยแนวทาง Targeted Therapy 

เป็นตน้   

นอกจากนี ้บริษัทฯ  ไดพ้ัฒนานวัตกรรมผ่านโทรศัพทม์ือถือ “Samitivej Mobile Health”  

ภายใตแ้นวคิด “เราไม่อยากให้ใครห่วง”  โดยใช้ Application ที่ชื่อว่า  “Samitivej Plus”  โดย

ค านึงถึงการดูแลผูร้บับรกิารเป็นหลกั  เพิ่มช่องทางการส่ือสารใหผู้ร้บับรกิารติดต่อกับโรงพยาบาล

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  สามารถดูประวตัิแพทย ์ นดัหมายแพทย ์ โดยระบุเวลานดัหมายไดด้ว้ย

ตนเอง  ผู้รับบริการสามารถรูค้ิวการการรอคอยเพื่อพบแพทย์  การรอผลตรวจ  การติดตาม

สถานะการผ่าตัด  การช าระค่าบริการผ่าน QR Code  หรือช าระค่าบริการดว้ยบัตรเครดิต และ

การรบัยาผ่าน  Samitivej Plus Application  รวมทัง้การดปูระวตัิการรกัษาพยาบาลและรบัขอ้มลู

ข่าวสารอื่นๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับการรกัษาพยาบาลแบบ Online Real Time เพื่อลดปัญหาการรอนาน

เมื่อมารบับริการ  นับไดว้่า เป็นจุดเริ่มตน้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการที่อ  านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการอย่างเหมาะสมกับยุคปัจจุบนั  และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงดา้น Digital 

Technology ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันอย่างพลิกโฉมและรวดเร็ว   บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนา
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โครงการ Samitivej Mobile Health เพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป  รวมถึงการ

บรกิารพบแพทยผ่์าน Online หรือ Virtual Hospital ใหส้ะดวกในการใชง้านยิ่งขึน้ 

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงในเรื่อง Digital Technology Disruption มาระยะ

หนึ่งแลว้  จึงไดท้ าความเขา้ใจกับการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มของธุรกิจดงักล่าว   รวมถึง

การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการหรือผูป่้วย  นอกจากนี ้ การแข่งขนัในภาคธุรกิจ

ทวีความรุนแรงขึน้โดยเปล่ียนแปลงเป็นการแข่งขนัแบบไรพ้รหมแดน (Borderless Competition) 

บน Digital Platform เป็นตน้   

ในปี 2563  บรษิัทฯ ไดมุ้่งเนน้พฒันางานดา้น Digital Healthcare อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบั

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว  เช่น  การบริการ Samitivej Plus Application และ Samitivej Virtual 

Hospital  โดยใหบ้รกิารพบแพทยท์างไกลดว้ยระบบ Telemedicine แบบ Online Real Time 

นอกจากนี ้ไดน้ าอุปกรณ์ TytoCare เป็นนวัตกรรมใหม่ใชใ้นการตรวจสุขภาพดว้ยระบบ 

Tele-consultation สามารถตรวจวัดไข้ ฟังเสียงปอด ดูการอักเสบที่ล าคอ ลิน้ไก่ ต่อมทอนซิล 

ตรวจการอกัเสบ การติดเชือ้ภายในห ู วดัการเตน้ของหวัใจ รวมถึงดกูารอกัเสบของผื่นผิวหนงัดว้ย  

โดยสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเก็บไว้ได้  ช่วยให้แพทย์สามารถทราบอาการของผู้ป่วยที่อยู่

ห่างไกลไดอ้ย่างทนัทีดว้ยระบบ On line แบบ Real time  และเมื่อเกิดสถานการณโ์รค COVID-19 

ระบาดขึน้  จึงเหมาะอย่างยิ่งในการตรวจคดักรองและตรวจรกัษาโรคติดเชือ้ COVID-19  สามารถ

ลดความเส่ียงการติดเชื ้อของบุคลากรทางการแพทยจ์ากการสัมผัสและตรวจรกัษาผู้ป่วยใน

ระยะใกล ้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยร์วมถึงลดปรมิาณการใชอุ้ปกรณ์

ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล (Personnel Protection Equipment (PPE))  โรงพยาบาลสมิติเวช จึง

สามารถดแูลผูป่้วยไดต้่อเนื่องดว้ยระบบเทคโนโลยีดงักล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดร้บัความรว่มมือ

จากพนกังานและคณะแพทยใ์นการปรบัตวัและปรบัเปล่ียนกระบวนงานสอดรบัเหตกุารณไ์ดอ้ย่าง

ดี  ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีความเจริญเติบโตท่ามกลางวิกฤตการณด์ังกล่าว  นอกจากนี ้โรงพยาบาล

สมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดม้อบอุปกรณ ์TytoCare  ใหแ้ก่ภาครฐั จ านวน 200 

ชุด  เพื่อใชใ้นการดูแลผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19 ซึ่งโรงพยาบาลภาครฐั  ไดข้อบคุณและชื่นชมว่า  

อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตอบโจทก์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชือ้ไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพใน

สถานการณโ์รคระบาดของประเทศไทยที่เกิดขึน้อย่างเฉียบพลนั ฉกุเฉิน และรุนแรง 

ปี 2564  บรษิัทฯ ไดพ้ฒันาปรบัปรุงระบบ Samitivej Virtual Hospital และ Samitivej Plus 

Application  ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง  และพฒันาโครงการ Healthcare Innovation 

หลายโครงการ  และน ามาให้บริการ  เช่น   Polyp Detection AI  โดยน าระบบ Artificial 

Intelligence  มาช่วยในการตรวจหาและตดัติ่งเนือ้ภายในบริเวณผิวนอกของล าไส ้(AI-assisted 

colonoscopy)  ซึ่งเป็นภาคเอกชนแห่งแรกที่น าระบบดงักล่าวมาใหบ้รกิารเพื่อลดความกงัวลและ

ความห่วงใยของญาติและครอบครัวผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด  โรงพยาบาลฯ ได้พัฒนา Digital 

Platform ชื่อว่า “Samitivej PACE”  แสดงสถานะของผูป่้วยที่เขา้รบัการผ่าตัดและต าแหน่งของ
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ผูป่้วย  โดยใหข้อ้มลูทุกระยะการเคล่ือนไหว  ตัง้แต่ก่อนรบั ขณะรบัการผ่าตดั  ช่วงการพกัฟ้ืนและ

การกลับขึน้หอ้งพักหลังผ่าตัด  และ “Samitivej PROMPT”   ส่ือสารขอ้มูลสถานะขอ้มูลผูป่้วยที่

นอนพักรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกับแพทย ์พยาบาล ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  เช่น  ตาราง

กิจกรรมการดูแลผูป่้วย  รายการยา  และค าแนะน าต่างๆ ท่ีส าคญั  รวมถึงอตัราค่าบริการอีกดว้ย  

นอกจากนี ้ ไดพ้ัฒนาโครงการและ Application ส าหรบัใช้การปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการ  

ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิาร Samitivej Virtual Hospital หรือ Telemedicine ผ่าน Website 

ของโรงพยาบาล และ Samitivej Plus Application  ซึ่งเป็นช่องทางหลกั  นอกจากนี ้ สามารถใช้

งานผ่าน LINE และ Application ของพันธมิตรของบริษัทฯ ได้แก่  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์

เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส  บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท เมืองไทย

ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  ก็สามารถเขา้ถึงบรกิารนีไ้ดเ้ช่นกนั 

นอกจากนี ้บริษัท ดิจิทัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท าหนา้ที่เป็น Startup 

Company ได้ร่วมทุนกับบริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ ์จ ากัด   สรา้งมิติใหม่แห่งการให้บริการทาง

การแพทยด์า้นผิวหนงั  ใหบ้ริการ SkinX บน Digital Platform  ที่รวมแพทยผิ์วหนงัเฉพาะทางกว่า 

185 ท่าน จากโรงพยาบาลและคลินิกผิวหนงัชัน้น าของเมืองไทย  ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัปัญหาผิว

แบบ Online อย่างครบวงจร  เริ่มตัง้แต่พบแพทยผ่์าน VDO Call ส่งยา จดัส่งยาตามใบสั่งแพทย์

โดยเภสชักร และติดตามผลไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ ซึ่งเป็นบรกิารแห่งแรกในประเทศ  

ในปี 2565 บรษิัทฯ ไดพ้ฒันางานและขยายงานดา้น Healthcare Innovation อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ไดร้่วมมือกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (WHA)  ในการส่งเสริม

และพัฒนาดิจิทัลเฮลธ์แคร ์ผ่านบริการ Samitivej Virtual Hospital แก่กลุ่มบริษัท WHA ผ่าน 

WHAbit Application เพื่อยกระดบัการเขา้ถงึบรกิารและการดแูลสขุภาพใหก้บัพนกังานและลกูคา้

ทัง้หมดในนิคมอตุสาหกรรมและเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพภาคอตุสาหกรรมไทย  ดว้ยบรกิารสขุภาพ

ทัง้ดา้นการตรวจวินิจฉัย  รกัษาพยาบาล  ฟ้ืนฟูสุขภาพ  รวมถึงการสรา้งเสริมป้องกันอนัทนัสมัย  

โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่กา้วหนา้มาใหบ้ริการ  ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศในโครงการ EEC และดงึดดูชาวต่างประเทศในการลงทนุตามโครงการดงักล่าว 

(4) รางวลัแห่งความภาคภมูิใจ   

(4.1) ในปี 2564  บรษิัทฯ ไดร้บัมอบรางวลัจากองคก์รต่างๆ ดงันี ้

▪ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  รบัมอบรางวลั Prime Minister’s Export Award 2021 

สาขา Best Service Enterprise Award (Health & Wellness)  เป็นรางวลัสงูสดุของ

รฐับาลที่มอบใหก้ับโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศดา้นการบริการทางการแพทยท์ี่ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ  ดว้ยจุดเด่นดา้นการแพทยเ์ฉพาะเจาะจง 

ตรวจลึกระดับยีน Precise Medicine, Samitivej Virtrual Hospital และ Samitivej 

Plus  น ามาซึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นพลงัใหส้มิติเวชพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม

ทางการแพทยท์กุดา้นเพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกิดความปลอดภยัสงูสดุ 
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▪ โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดร้บัมอบรางวลั Product Innovation Awards 2021 ประเภท

บริการกลุ่ มบริการทางการแพทย์ Samitivej Virtual Hospital  โดย  นิ ตยสาร 

Business+ รว่มกบัวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

▪ โรงพยาบาลสมิติเวช  ได้รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 

2021 สาขา Health Promotion จากโครงการ CSR : Samitivej New Life  ดว้ยการ

น าความเชี่ยวชาญทางการแพทยส์รา้งคณุค่าคืนสู่สงัคม  โดยใหค้วามช่วยเหลือนอ้งๆ 

ผูด้อ้ยโอกาสผ่าน 3 กองทุน  สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หวัใจเด็ก  สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ไข

กระดกูเด็ก  และสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แกไ้ขกระดกูสนัหลงัคด  ซึ่งปัจจบุนัไดช้่วยเหลือ

นอ้งๆ ไปแลว้กว่า 200 คน ให้ไดก้ลับมามีชีวิตใหม่อีกครัง้  ส าหรบัในปี 2564 ไดใ้ห้

การผ่าตัดหัวใจแก่เด็ก 3 ราย  ให้การผ่าตัดปลูกถ่ายไขกระดูก 1 ราย  และให้การ

ผ่าตัดแกไ้ขกระดูสันหลังคดอีก 9 ราย  โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่สมิติเวช ไดท้ า

โครงการ New Life  ได้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  จนได้รับรางวัลจาก The 

American Chamber of Commerce Corporate Social Responsibility (AMCHAM 

CSR) 6 ปีซอ้น (2015-2020) และรางวลั Asia Responsible Enterprise Awards ใน

ปี 2021 เป็นรางวลัที่ภาคภูมิใจ  มอบใหอ้งคก์รท่ีรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

และการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืนโดยมีผูเ้ขา้ประกวดจาก 19 ประเทศทั่วโลก 

▪ โรงพยาบาลสมิติ เวช  ได้รับมอบรางวัล Global Health  Asia – Pacific Awards 

2021 รางวลัในดา้นการดูแลรกัษาและคุณภาพบริการดา้นสขุภาพและการท่องเที่ยว 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยสมิติเวชไดร้ับรางวัลชนะเลิศ โดย นิตยสาร Global 

Health  Asia Pacific ในสาขาต่างๆ ดงันี ้

• Best Hospital of the year in Thailand ใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 

• Smart Hospital of the year in the Asia – Pacific ใหก้ับโรงพยาบาลสมิติเวช 

สขุมุวิท 

• Hospital Covid-19 Healthcare Service Provider of the Year in the Asia – 

Pacific ใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 

• Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ใหก้บั

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 

• Pediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific 

ใหก้บัโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 

(4.2) ในช่วงตน้ปี 2565  บรษิัทฯ ไดร้บัมอบรางวลั 

▪ บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565  

Thailand Best Employer Brand Awards 2022 จดัโดยสถาบนัการจดัการทรพัยากร

มนุษ ย์ World HRD Congress ได้ร่วมกับ  Stars of the Industry Group ตามที่ 
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บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้และท างานอย่างมี

ความสุข  ตามวิสัยทัศน์ขององคก์รในการเป็น Agile Organization of Value  โดย

สมิติเวชมุ่งมั่นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี  ปรับตัวให้เท่าทันกับยุคปัจจุบัน  มีการ

พัฒนาการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและการใชน้วัตกรรมเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิารใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

▪ บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลจาก Healthcare Asia Awards 2022 จ านวน 2 รางวัล 

ไดแ้ก่ 

• รางวัล COVID Management initiative of the Year จาก Healthcare Asia 

Awards 2022 องค์กรที่มี ระบบการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรค  

COVID-19 ไดอ้ย่างยอดเยี่ยม 

• Specialty Hospital of the Year ที่มอบให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติ เวชที่

บรกิารดูแลเด็กครบวงจรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ใหร้กัษาโรคขัน้ปฐม

ภูมิไปจนถึงขั้นตติยภูมิ  จดัตัง้ศูนยค์วามเชี่ยวชาญในการดูแลทารกแรกเกิด  

การผ่าตดัเด็กเล็ก  การผ่าตดัส่องกลอ้ง  การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยทางพืน้ดินและ

อากาศ  ร่วมมือกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ Doernbecher Children’s 

Hospital, Oregon Health and Science University (OHSU), USA แ ล ะ

โรงพยาบาล Takatsuki, Japan ในเรื่องการดูแลทารกแรกเกิดและวิกฤติ  น า

นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการรักษา อาทิ Samitivej Virtual Hospital วิดีโอ

คอลปรึกษาแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และตอบแทนสังคมด้วยโครงการ 

สมิติเวช New Life ผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด  ปลูกถ่ายไข

กระดูก  และกระดูกสนัหลงัคด  ที่ขาดทุนทรพัยโ์ดยปัจจุบนัรกัษาเด็กไปกว่า 

200 คน 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
ส าหรับไตรมาส 1 สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564  

และส าหรับปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564  และ 2563   

     หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

ไตรมาส 1 สิน้สดุ 31 มีนาคม ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 

2565 2564 2564 2563 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

ค่าบรกิารคนไข ้
เงินปันผลรบั 
รายไดอ้ื่น 

2,677 
79 
38 

95.81 
2.83 
1.36 

1,962 
66 
32 

92.24 
3.21 
1.55 

8,545 
112 
158 

96.93 
1.27 
1.80 

8,119 
145 
143 

96.58 
1.72 
1.70 

 

1.2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

(1) บริษัทฯ ใหบ้ริการการรกัษาพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการแบบผูป่้วยนอก (Out Patient Services) และ

ผูป่้วยใน (In Patient Services) จ าแนกตามสถานท่ีใหบ้รกิาร ดงันี ้

1) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  275 เตียง ตัง้อยู่ที่ 133 สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ใหบ้ริการดา้นการรกัษาพยาบาลทางการแพทยค์รบทุกสาขา

โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ด้วยอุปกรณ์การรักษาที่

ทนัสมยั และครบวงจรในบรรยากาศสถานที่ที่อบอุ่น โอ่โถง สะดวกสบาย พรอ้มดว้ยรา้นคา้

เอือ้อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยใหบ้ริการทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และแผนกฉุกเฉินโดยมี

บรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง กล่าวโดยสรุปไดแ้ก่ 

ดา้นผูป่้วยนอก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม ตรวจ

รกัษาโรคทั่วไปทุกสาขา  พรอ้มดว้ยศูนยร์กัษาบ าบัดโรคเฉพาะทาง

ต่างๆ   (Center of Excellences) เช่น สถาบันหัวใจ ศูนย์โรคระบบ

ทางเดินหายใจ สถาบนัโรคตบัและทางเดินอาหาร  ซึ่งไดร้บัการรบัรอง

ใหเ้ป็นสถาบนัปลกูถ่ายตบั สถาบนัสขุภาพผิวพรรณ บรกิารดา้นความ

งาม จักษุคลินิก แผนกไต  ศูนย์สุขภาพสตรี  ซึ่งให้บริการและรับ

ปรึกษาด้านสูติ -นรีเวช   ศูนย์กระดูก  ข้อ  และการแพทย์กีฬา  

ศูนยบ์ริการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม Life Center และโรงพยาบาล

เด็กสมิติเวช  ซึ่งเป็นสถาบนัดูแลสขุภาพเด็กอย่างครบวงจร เป็นตน้ 
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ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในท่ีสามารถรองรบัได ้275 หอ้ง 

ดา้นการแพทย ์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา โดย

แบ่งเป็น แพทยป์ระจ า และแพทยท์ี่ปรกึษา รวม 653 ท่าน  ไดผ่้านการ

รับรองเป็น  “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ -ลูก ” โดยกระทรวง

สาธารณสุข องค์กรยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก และผ่านการ

รบัรองมาตรฐานระดบัทองในโครงการสายใยรกัแห่งครอบครวัโดยกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน

ประเทศที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั้งสององค์กรดังกล่าว

นอกจากนี ้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจาก

องคก์รภายใน ประเทศและระดบัสากล ไดแ้ก่ สถาบันรบัรองคุณภาพ

ส ถ า น พ ย าบ า ล  (อ ง ค์ ก า รม ห า ช น )  ห รื อ  The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization) และองค์ก ร  Joint 

Commission International (JCI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 300 เตียง อาคารสูง 18 ชั้น พรอ้มที่จอดรถใตด้ินอีก 

500 คัน ตั้งอยู่ที่ 488 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

ใกลส้นามบินสวุรรณภมูิ มีเสน้ทางสญัจรที่เชื่อมต่อกบัถนนหลกัหลายสาย ทัง้ถนนพระราม 

9 ตัดใหม่ ถนนรามค าแหง ถนนศรีนครินทร ์และทางด่วนพิเศษ (Motor Way) ให้บริการ

ดา้นการรกัษาพยาบาลทางการแพทยค์รบทุกสาขา โดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญในระดับ

ตติยภมูิ (Tertiary Care) ดว้ยอปุกรณก์ารแพทยท์ี่ทนัสมยัและครบวงจร พรอ้มกบัสถานท่ีที่

โอ่โถง สะดวกสบายพรอ้มดว้ยรา้นคา้เอือ้อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยใหบ้ริการผูป่้วย

นอก ผูป่้วยใน และแผนกฉกุเฉินโดยมีบรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง 

โรงพยาบาลไดข้ยายขอบเขตการบริการแผนกเด็กเป็นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ให้

เป็นสถาบันดูแลสุขภาพของเด็กแบบครบวงจรซึ่งให้บริการคลินิกรกัษาโรคเฉพาะทาง

ส าหรบัเด็ก และการพฒันาการของเด็กทกุระยะจนเติบใหญ่  ใหบ้รกิารโดยคณะแพทยแ์ละ

เจา้หนา้ที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดแูลผูป่้วยเด็กทัง้รา่งกายและจิตใจ  ซึ่งโรงพยาบาลเด็ก

สมิติเวช มีชื่อเสียงด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) การดูแล

อภิบาลผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด และการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเด็กทางอากาศ 

ดา้นผูป่้วยนอก ใหบ้ริการตรวจรกัษาโรคทั่วไปไดค้รบทุกสาขาแพทย ์พรอ้มดว้ยศูนย์

รกัษาบ าบดัโรคเฉพาะทาง (Center of Excellence) ในศูนยป์ลกูถ่าย

อวยัวะไต การปลกูถ่ายไขกระดกู (Bone Marrow Transplant)  คลินิก

โรคหัวใจ  ศูนย์โรคภูมิแพ้   ศูนย์สมองและระบบประสาท  ศูนย  ์

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู  โดยรองรบัการดูแลบ าบัดผูป่้วยโรคอมัพาตและโรค
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ระบบประสาท ศูนย์รักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric 

Oxygen Therapy Center) ศนูยก์ารไดย้ิน และการดูแลสขุภาพผูป่้วย

เด็กอย่างครบวงจร โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เช่น  ศูนยเ์ด็กพิเศษ 

ศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยาในเด็ก ศูนย์การเจริญเติบโตและ

เบาหวานในเด็ก และอื่นๆ เป็นตน้ 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในท่ีสามารถรองรบัไดถ้ึง 300 หอ้ง   

ดา้นการแพทย ์  โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา โดยแบ่งเป็น แพทย์

ประจ า และแพทย์ที่ปรึกษา รวม 471 ท่าน โรงพยาบาลสมิติเวช  

ศรีนครินทร ์ ไดผ่้านการรบัรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจาก

องคก์รภายในประเทศและระดับสากล ไดแ้ก่ สถาบันรบัรองคุณภาพ

ส ถ า น พ ย าบ า ล  (อ ง ค์ ก า รม ห า ช น )  ห รื อ  The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization) แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น

คุณภาพโรงพยาบาลขององค์กร Joint Commission International 

(JCI) ประเทศสหรฐัอเมริกา พรอ้มกับผ่านการรบัรองมาตรฐานการ

ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification หรือ 

CCPC) โรคหอบหืดในเด็ก (Childhood Asthma) 

3) โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช 

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 30 เตียง  สูง 7 ชั้น  ตั้งอยู่ที่  118 สุขุมวิท 49 แขวง

คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  ซึ่ง

เป็นที่ อาศัยของชาวญ่ีปุ่ น ให้บริการ 24 ชั่ วโมง  ได้รับการออกแบบด้วยแนวทาง

อารยสถาปัตย ์(Universal Design)  และตกแต่งภายในให้มีสภาพแวดลอ้มแบบญ่ีปุ่ น  

รวมถึงการบริการดว้ยวัฒนธรรมและระบบคุณภาพการรกัษาพยาบาลแบบญ่ีปุ่ น  เพื่อให้

ผูร้บับรกิารรูส้กึผ่อนคลายและอบอุ่น 

ดา้นผูป่้วยนอก ศนูยส่์องกลอ้งระบบทางเดินอาหาร สถาบนัโรคตบัและทางเดินอาหาร 

ศนูยต์รวจสขุภาพญ่ีปุ่ น 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในส าหรบัผูป่้วยผูใ้หญ่ และผูป่้วยเด็ก 

4) คลินิกเวชกรรมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

สมิติเวชสวุรรณภมูิ คลินิกเวชกรรม 

ตัง้อยู่ที่บริเวณ ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณประตู D2 

และบริเวณประตู G1 ส่วนผู้โดยสารขาเข้า ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้าน 

อายุรกรรมทั่วไป ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลที่ ผ่านการฝึกอบรมด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
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(Cardio Pulmonary Resuscitation) ใหบ้ริการทุกวัน และมีบริการรถ Ambulance ตลอด 

24 ชั่วโมง 

สมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 

ตัง้อยู่ที่บริเวณ ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินดอนเมือง ใหบ้ริการรกัษา 

พยาบาลผูป่้วยนอกดา้นอายุรกรรมทั่วไป ซึ่งมีแพทยแ์ละพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมดา้น

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation) ให้บริการทุกวัน และมีบริการรถ 

Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง 

5) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

บรษิัท สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีชื่อ

ว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา” ตั้งอยู่ที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล อ าเภอ 

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 234 เตียง ใหบ้ริการแก่ผูป่้วยนอกและผูป่้วย

ในตลอด 24 ชั่วโมง ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไดผ่้านการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ  The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization) แ ล ะ จ า ก อ งค์ ก ร  Joint Commission 

International (JCI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่นกนั นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

ใหบ้รกิารผูป่้วยนอกอีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

1)   คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ตั้งอยู่ที่ 24/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) ต าบลปลวกแดง อ าเภอ 

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

2)   คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพัฒน์   ตั้งอยู่ที่  227/62 หมู่ที่  11 ต าบล 

หนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

3)   คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บา้นบึง  ตัง้อยู่ที่ 3/30 ถนนบา้นบึง-บา้นค่าย ต าบล

บา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุี 

4)   สหคลินิกสมิติเวช เจพารค์  ตั้งอยู่ที่  445/1 หมู่ที่  5 ต าบลสุรศักดิ์  อ  าเภอ 

ศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

1.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดของเชื ้อโควิด -19  

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ และวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป  ท าให้โรงพยาบาลเอกชนตอ้งมีการพัฒนาและปรบั

นโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจและการใหบ้ริการโดยอาศยัเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เพื่อใหก้าร

ใหบ้ริการยงัคงด าเนินต่อไปอย่างราบรื่นพรอ้มกับลดความเส่ียงในการติดเชือ้ของผูป่้วยตามมาตรการ

ป้องกนัโควิด-19  
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นอกจากนี ้ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อภาวะตลาดและการแข่งขัน ไดแ้ก่ การเขา้สู่การเป็นสังคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 โดยมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของประชากร

ทัง้หมดซึ่งสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) คาดการณว์่า ในปีพ.ศ. 2575 ค่าใชจ้่าย

ดา้นสุขภาพกรณีสังคมผูสู้งวยัจะเพิ่มขึน้เป็น 3 เท่า ซึ่งเปิดโอกาสทางดา้นธุรกิจและบริการเก่ียวกับ

สุขภาพมากขึน้  การขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งองคก์ารสหประชาชาติคาดว่าระดับความเป็นเมือง 

(Urbanization Rate) ของประเทศไทยจะเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 50.4 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 60.4 ในปี 

2568 รวมทั้งนโยบายของรฐั  ในการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ 

ตลอดจนการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีอ  านาจซือ้สูงขึน้จะเปิดโอกาสด้านการขยายบริการทาง

การแพทยเ์ขา้สู่พืน้ท่ีใหม่และการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน 

จากผลกระทบของการระบาดของเชือ้โควิด-19 และแนวโนม้ภาวะตลาดดังกล่าวโรงพยาบาล

สมิติเวช ไดป้รบัแนวทางการตลาดโดยหนัมาเนน้กลุ่มลกูคา้ชาวไทยเป็นหลกั รวมทัง้กลุ่มชาวตา่งชาติที่

อาศยัหรือท างานอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้มารกัษาตัวในประเทศ

ไทยถึงแม้จะมีจ านวนไม่มากนัก นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ยังได้ปรับนโยบายโดยจะให้

ความส าคญักบันกัท่องเท่ียวเชงิธุรกจิ (Business Tourism) มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มนกัธุรกิจที่ยา้ยฐาน

บริษัทฯ เขา้มาในประเทศไทย หรือคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศที่นิยมท างานในแบบ Work Anywhere 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในประเทศ และจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงสขุภาพจากยุโรป อเมริกา 

และภมูิภาคต่างๆ ท่ีลดลงจากการระบาดของโควิด-19 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมิติเวชมีลกูคา้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติในอตัราส่วน 70:30  

ลกูคา้ชาวต่างชาตินั้นประกอบดว้ยชาวต่างชาติที่ท  างานหรืออาศยัอยู่ในประเทศไทยรอ้ยละ 80 และ

เป็นกลุ่มลกูคา้ต่างชาติที่เดินทางเขา้มารบัการรกัษารอ้ยละ 20  โดยมีลกูคา้ชาวต่างชาติ 5 อนัดบัแรกที่

เขา้รบัการรกัษาไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น อเมรกิา องักฤษ ฝรั่งเศสและจีน 

โรงพยาบาลสมิติเวชมุ่งเนน้การด าเนินการตามวิสัยทัศน ์การเป็นองคก์รแห่งคุณค่า  ยืดหยุ่น 

ว่องไวต่อการเปล่ียนแปลง (Agile Organization of Value) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาใชม้ากขึน้

และก้าวสู่การให้บริการแบบดิจิทัลเฮลท์แคร์  (Digital Health Care) เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ปรบัเปล่ียนไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคสู่เน็กซน์อรม์อล (Next Normal) ซึ่งผูบ้รโิภคจะท างานที่บา้นมากขึน้ 

การใช้เทคโนโลยีที่ลดการสัมผัส  (Touchless Society) มากขึน้  ส่งผลให้การบริการแบบ  Digital 

Healthcare  มีการเติบโตกว่ารอ้ยละ 200 คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 15 

สมิติเวชยงัไดม้ีการพฒันาและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้อาทิ 

• Samitivej Virtual Hospital   ผู้รบับริการสามารถวิดีโอคอลกับแพทยแ์บบ Real-time 

ผ่านเทคโนโลยี Telemedicine ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันได้มีแพทย์เฉพาะทาง 51 

สาขาถึง 642 คน 

• SkinX ซึ่ ง เป็นความร่วมมือระหว่าง  Digital Health Venture และ SCB10X เป็น 

Platform แรกของเมืองไทยที่รวมแพทยผิ์วหนงัเฉพาะทางกว่า 185 คน จากโรงพยาบาล
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และคลินิกผิวหนังชั้นน าของเมืองไทย รบัปรกึษาปัญหาผิวหนังครบวงจรแห่งแรกของ

ประเทศ 

• Engage Care ที่ให้บริการติดตามสุขภาพทางไกล (Remote Health Monitoring) ซึ่ง

เชื่อมโยงคนไขก้บัโรงพยาบาลผ่านอปุกรณ ์IOT ต่างๆ 

• Samitivej Plus แอปพลิเคชั่นที่ช่วยท านัด แจ้งก าหนดคิวตรวจแบบ  Real Time เช็ค

ประวตัิการรกัษา ประวตัิยา รวมถึงจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งช่วยลดปัญหาการรอ

คอยลง 60% เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ่ายค่ารกัษาได ้7.5 เท่า 

• Samitivej Pace และ Prompt แอปพลิเคชั่นส าหรบัผู้ที่เข้าพักรกัษาตัวที่โรงพยาบาล 

และผูท้ี่เขา้รบัการผ่าตัด ช่วยใหผู้ป่้วยและญาติทราบสถานะ แผนการรกัษา ส่งผลให้

ผูร้บับรกิารมีความพึงพอใจถึง 97.5% ในปี 2021 

• Risk Score and AI ซึ่งใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี AI ในการประเมินความเส่ียงของ

คนไข ้และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติของผูป่้วย 

นอกจากการมุ่งเน้นในดา้นการรกัษาพยาบาลแลว้ อีกกลยุทธ์หนึ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวชให้

ความส าคญัมาตลอดคือ การมุ่งเนน้การป้องกนัโรคและการดูแลสขุภาพตลอดทกุช่วงชีวิต ตามแนวคิด 

“เราไม่อยากใหใ้ครป่วย”  ดงันัน้ การใหบ้รกิาร การออกแบบกิจกรรมหรือแผนการตลาด จึงมุ่งเนน้ดา้น

การส่งเสรมิสขุภาพ และเตรียมความพรอ้มรบัมือกบัสถานการณด์า้นสขุภาพ  ตลอดจนการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดตามความเหมาะสม การจัดแพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันที่เหมาะกับผูบ้ริโภค  

แต่ละช่วงอายุและรูปแบบการใชช้ีวิต  เช่น เทคโนโลยีตรวจเช็คป้องกัน และการแพทยแ์บบเจาะจง  

ตรวจลกึระดบัยีน (Precision Medicine) อาทิ การตรวจคดักรองความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจที่เกิดจาก

พนัธุกรรม การตรวจยีนก่อนการตัง้ครรภ ์การส่องกลอ้งมะเร็งล าไสใ้หญ่ดว้ยเทคโนโลยี AI-Assisted 

Colonoscopy ประเทศญ่ีปุ่ น  ป้องกันโรคทางพันธุกรรม และการตรวจหาความเส่ียงและป้องกันการ

เกิดภาวะครรภเ์ป็นพิษ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวชยังใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์มากขึน้ให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  เช่น แคมเปญ #SaveLifeSavePrice  รว่มช่วยคนไทย

ฟันฝ่าเศรษฐกิจยุคโควิด-19 สรา้งคณุค่าทกุมิติการดูแลสขุภาพ  ซึ่งเป็นแคมเปญที่ใหท้างเลือกในการ

พบแพทยผ่์านระบบออนไลน ์ และน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาตรวจพบก่อนเกิดโรค ระบบบรหิาร

จดัการเพื่อลดค่าใชจ้่าย  เป็นตน้ 

ในดา้นการแข่งขัน โรงพยาบาลสมิติเวชไดร้่วมเป็นพันธมิตรกับผูน้  าในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเปิด

โอกาสในการขยายฐานลกูคา้เขา้สู่กลุ่มใหม่ และการแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค

หรือเทรนดก์ารใชช้ีวิต เช่นการร่วมมือกับผูน้  าธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นการต่อยอดสู่การเป็น “Wellness 

Residence” โดยเพิ่มบริการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ของผู้อยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรพัย ์  

เป็นตน้ ซึ่งช่วยใหโ้รงพยาบาลสมิติเวชสามารถน าความเชี่ยวชาญดา้นการแพทยไ์ปสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
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ขยายฐานลกูคา้ มีความคล่องตวัในการพฒันาบรกิารและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาด และลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ในไตรมาสแรกของปี 2565 การระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ยงัคงท าใหโ้รงพยาบาลเอกชน

ยังคงไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื่องในแง่ของการที่ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเขา้มารักษาใน

ประเทศได ้ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Medical tourism) หรือการเขา้มารกัษาตัวใน

ประเทศไทยเป็นส่ิงที่ท  าไดย้าก ถึงแมว้่าประชาชนส่วนใหญ่จะไดร้บัการฉีดวคัซีนแลว้ก็ตาม แต่การเปิด

ประเทศยงัคงจ ากดัอยู่ 

โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ก็มีการปรบัตวั ถึงแมจ้ะรายไดห้ดตวัเนื่องจากไม่มีชาวต่างชาติเดิน

ทางเขา้มารกัษาตัวไดเ้หมือนเมื่อก่อน แต่คนไทยไดม้าโรงพยาบาลมากขึน้จากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

ได้รับวัคซีนป้องกัน  และยังมีรายได้จากการร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจในการดูแลผู้ป่วยโรค  

โควิด -19  ไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับโรงแรมเปิดเป็น Hospitel ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19   

การตรวจหาเชือ้ฉีดวคัซีน  เป็นตน้ 

จากผลกระทบของการระบาดของเชือ้โควิด-19 และแนวโนม้ภาวะตลาดดงักล่าวโรงพยาบาล

สมิติเวช ไดป้รบัแนวทางการตลาดโดยหนัมาเนน้กลุ่มลกูคา้ชาวไทยเป็นหลกั  และกลุ่มชาวต่างชาติที่

อาศยัในประเทศไทย ร่วมดว้ยการพัฒนาโดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงการบรกิารไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมาโรงพยาบาล  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรฐัในการอยู่

บา้นหยุดเชือ้เพื่อชาติ  และคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศที่นิยมท างานในแบบ work anywhere เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในประเทศ และลดการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 

นอกจากนีโ้รงพยาบาลสมิติเวช นอกจากการมุ่งเนน้ในดา้นการรกัษาพยาบาลแลว้ อีกกลยุทธ์

หน่ึงที่โรงพยาบาลสมิติเวชใหค้วามส าคญัมาตลอดคือ การมุ่งเนน้การป้องกันโรคและการดแูลสขุภาพ

ตลอดทกุช่วงชีวิต ตามแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย”  ดงันัน้ การใหบ้รกิาร การออกแบบกิจกรรม

หรือแผนการตลาด จึงมุ่งเนน้ดา้นการส่งเสรมิสขุภาพ และเตรียมความพรอ้มรบัมือกบัสถานการณด์า้น

สขุภาพ พรอ้มเขา้ใจถึงส่ิงที่ประชาชนก าลงัเผชิญไม่วา่จะเป็นปัญหาเศรษฐกจิ และความเครียด จึงไดม้ี

มาตรการช่วยเหลือคนไทย เนน้การป้องกันมากกว่ารกัษา พรอ้มออกแพ็กเกจราคาประหยัด#เราไม่

อยากให้ใครเปลือง เพื่อชักจูงคนไทยใหม้าตรวจสุขภาพมากยิ่งขึน้  และเนื่องจากมีประชาชนติด 

โควิด-19 เป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว จึงตัง้ศูนย ์ Long COVID Center 

โดยให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย  ตรวจสมรรถภาพปอด  ตรวจการท างานของหัวใจ  ตรวจการ

อกัเสบของรา่งกาย  การรกัษาโดยการฟ้ืนฟรูา่งกายใหค้รบทกุดา้น ทั้งการฝึกหายใจ การออกก าลงักาย

เบาๆ  การวัดระดับวิตามินและสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกายการเสริมภูมิคุม้กันดว้ยวิตามินสูตร

เฉพาะบุคคล วัคซีน รวมถึงการเสริมสุขภาพในดา้นอื่นๆ  ซึ่งเป็นส่ิงที่จ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัผูท้ี่เคย  

ติดเชือ้โควิด-19 เพื่อเป็นการประเมินสขุภาพและวางแผนดูแลฟ้ืนฟูตัวเองต่อไป รวมถึงเพื่อใหอ้วยัวะ

ต่างๆ และรา่งกายกลบัมาท างานไดด้ีขึน้ 



                                     26 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

ในไตรมาสแรกของปี 2565 ไม่ไดแ้ตกต่างจากปี 2564 มากนัก   โรงพยาบาลสมิติเวช มีลกูคา้

ชาวไทยต่อชาวต่างชาติในอตัราส่วน 70:30  ลกูคา้ชาวต่างชาตินัน้ประกอบดว้ยชาวต่างชาติที่ท  างาน

หรืออาศยัอยู่ในประเทศไทยรอ้ยละ 80 และเป็นกลุ่มลกูคา้ต่างชาติที่เดินทางเขา้มารบัการรกัษารอ้ยละ 

20  โดยมีลกูคา้ชาวต่างชาติ 5 อนัดบัแรกที่เขา้รบัการรกัษาไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น อเมริกา องักฤษ ฝรั่งเศส และ

จีน 

1.2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

(1) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึ่งผลิตภณัฑ ์

การบรกิารของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สามารถแบ่งไดด้งัต่อไปนี ้

(1.1) ศนูยบ์รกิารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน มีดงัต่อไปนี ้

ศูนยบ์ริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

ทุกโรงพยาบาล 
สมิติเวช 
สุขุมวิท 

สมิติเวช 
ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาล
เด็ก 

สมิติเวช 

สมิติเวช 
ศรีราชา 

Memory clinic ☺ ☺   

คลินิกจิตเวช ☺     

คลินิกทนัตกรรม ☺ ☺   ☺ 

คลินิกนอกเวลาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง ☺ ☺   

คลินิกป้องกันการคลอดก่อนก าหนด ☺    

คลินิก ห ูคอ จมกู ☺ ☺  ☺ 

คลินิกอายรุกรรม ☺ ☺  ☺ 

ศนูยก์ระดกู ขอ้ กระดกูสนัหลงั และการแพทยกี์ฬา ☺ ☺   

ศนูยจ์ักษุ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยช์ีวายั่งยืน ดแูลผูส้งูอายุ  ☺   

ศนูยท์ารกแรกเกิด ทารกภาวะวิกฤตและผูป่้วยเด็กวิกฤต ☺ ☺   

ศนูยผ์ูม้ีบตุรยาก ☺ ☺   

ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพเสน้ผมและหนงัศีรษะ ☺    

ศนูยม์ะเรง็ ☺    

ศนูยร์ะบบทางเดินหายใจ  ☺     

ศนูยร์ะบบประสาทและสมอง ☺ ☺   ☺ 

ศนูยร์กัษา Failed Back  ☺   

ศนูยร์กัษากระดกูสนัหลงัคด  ☺ ☺  

ศนูยร์งัสีวินิจฉยั ☺ ☺  ☺ 

ศนูยว์คัซีน และเวชศาสตรก์ารท่องเท่ียวนานาชาติ ☺ ☺   

ศนูยว์คัซีนผูใ้หญ่  ☺   

ศนูยศ์ลัยกรรม ☺ ☺  ☺ 
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ศูนยบ์ริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

ทุกโรงพยาบาล 
สมิติเวช 
สุขุมวิท 

สมิติเวช 
ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาล
เด็ก 

สมิติเวช 

สมิติเวช 
ศรีราชา 

ศนูยศ์ลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ    ☺ 

ศนูยส์ขุภาพ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยส์ขุภาพสตรี  ☺ ☺   ☺ 

ศนูยผ์่าตดัส่องกลอ้งโรคขอ้และการบาดเจ็บทางการกีฬา   ☺    

ศนูยอ์าชีวเวชศาสตร ์    ☺ 

ศนูยอ์บุตัิเหต ุและฉกุเฉิน ☺ ☺ ☺ ☺ 

ศนูยเ์วชศาสตรช์ะลอวยั  ☺   

ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูละกายภาพบ าบดั ☺ ☺   ☺ 

ศนูยไ์ตเทียม ☺ ☺  ☺ 

สถาบนัศลัยกรรมตกแต่งและเสริมความงาม ☺ ☺   

สถาบนัสขุภาพผิวพรรณ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยห์วัใจ ☺ ☺   ☺ 

สถาบนัเตา้นม  ☺   

สถาบนัโรคตบัและระบบทางเดินอาหาร ☺ ☺  ☺ 

ศนูยโ์รคภมูิแพส้มิติเวช ☺    

ไลฟ์เซ็นเตอร ์ ☺     

Samitivej Parenting Center  ☺ ☺  

คลินิกทนัตกรรมเด็ก ☺ ☺   

คลินิกศลัยกรรมกระดกูและขอ้ในเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลินิก ห ูคอ จมกู เด็ก และความผิดปกตขิองการสื่อ
ความหมาย 

☺ ☺ ☺  

คลินิกเด็กนอนกรน  ☺   

คลินิกเด็กสขุภาพดี ☺ ☺   

คลินิกโภชนาการและเมตะบอลิก ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคตาเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคติดเชือ้ในเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคทางดา้นไต ☺ ☺  ☺ 

คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็ก ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคผิวหนงั ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคพนัธุกรรม ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคหวัใจในเด็ก ☺ ☺ ☺  

บริการการเคลื่อนยา้ยทารกและเด็กภาวะวิกฤต ☺ ☺ ☺  

ศนูยก์ารเจริญเติบโต ต่อมไรท่้อและเบาหวานในเด็ก ☺ ☺ ☺  
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ศูนยบ์ริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

ทุกโรงพยาบาล 
สมิติเวช 
สุขุมวิท 

สมิติเวช 
ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาล
เด็ก 

สมิติเวช 

สมิติเวช 
ศรีราชา 

ศนูยค์วามบกพรอ่งในการเรียนรู ้ ☺ ☺ ☺  

ศนูยค์มุน า้หนักเพื่อสขุภาพ  ☺ ☺  

ศนูยป์ลกูถ่ายไขกระดกูในเด็ก  ☺ ☺  

ศนูยพ์ฒันาการเรียนรู ้ ☺ ☺ ☺  

ศนูยร์ะบบทางเดินอาหาร และโรคตบัในเด็ก ☺ ☺ ☺  

ศนูยร์กัษาโรคภมูิคุม้กันบกพรอ่งในเด็ก  ☺ ☺  

ศนูยว์ยัรุน่ ☺ ☺ ☺  

ศนูยศ์ลัยกรรมเด็กและทารกแรกเกิดครบวงจร ☺ ☺ ☺  

ศนูยศ์ลัยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก ☺ ☺ ☺  

ศนูยเ์ด็กพิเศษ ☺ ☺ ☺  

คลินิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟเูด็ก  ☺ ☺  

ศนูยโ์รคภมูิแพแ้ละโรคหืดในเด็ก ☺ ☺ ☺ ☺ 

ศนูยโ์รคมะเรง็ในเด็ก  ☺ ☺  

ศนูยโ์รคเลือด และธาลสัซีเมีย   ☺ ☺  

ศนูยด์แูลผูป่้วยเด็กและทารกภาวะวิกฤตและฉกุเฉิน ☺ ☺ ☺  

หอผูป่้วยทารกแรกเกิดวิกฤต ☺ ☺ ☺  

Virtual Hospital ☺ ☺   

คลินิกนมแม่ ☺ ☺   

คลินิกวยัทอง ☺ ☺   

Samitivej Active Performance Medical Center 
(SMAP) 

 ☺   

ศนูยแ์กไ้ขการกลืนและส าลกั  ☺   

ศนูยม์ะเรง็ล  าไสใ้หญ่และทวารหนกั ☺    

ศนูยต์่อนิว้    ☺ 

ศนูยส์ขุภาพขอ้เข่า ☺    

Am’ walk center  ☺   
 

(1.2) การบรกิารผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลสมิ ติ เวช  สุขุม วิท  โรงพยาบาลสมิ ติ เวช  ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาล  

เจแปนนิส บาย สมิติเวช  มีจ านวนเตียงผูป่้วยในไดถ้ึง 605 เตียง ซึ่งรวมเตียงผูป่้วยหนกัทั่วไป 80 

เตียง รวมเตียงผูป่้วยหนกัเด็ก 15 เตียง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลมีเตียงพรอ้ม

ใหบ้รกิาร จ านวน 501 เตียง 
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(1.3) ปรมิาณการใหบ้รกิาร 

รายไดผู้ป่้วยใน : ผูป่้วยนอก (% ของรายรบัรวม) 
 

 
 

 

ปริมาณการใหบ้ริการ 
  

ผู้ป่วยใน ปี 2563 ปี 2564 
ไตรมาส 
1/2565 

จ านวนเตียงที่ม ี 605 605 605 

จ านวนเตียงที่พรอ้มใหบ้รกิาร 494 501 501 

อตัราความสามารถในการใหบ้รกิาร * 180,310 182,865 45,090 

อตัราการครองเตียง (เตียง) ** 89,879 120,795 41,468 

อตัราการครองเตียง (รอ้ยละ) 49.84 66.05 91.96 

*  อตัราความสามารถในการใหบ้ริการ ค านวณจากจ านวนเตียงที่พรอ้มใหบ้ริการต่อวันคูณดว้ยจ านวน

วนัที่ใหบ้ริการ 

**  ปี 2565 รวมเตียงผูป่้วยใน Hospitel 

 

ผู้ป่วยนอก ปี 2563 ปี 2564 
ไตรมาส 
1/2565 

ความสามารถในการใหบ้รกิารตอ่วนั (คน) 3,500 3,500 3,500 

จ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนั (คน)  2,749 2,411 * 3,792 

อตัราเฉล่ียการใชบ้รกิาร (รอ้ยละ) 70.43 73.00 108.34 

*  รวมผูป่้วยนอกที่มาตรวจหาเชือ้ COVID-19 (Test & Go) 
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48.0% 43.0% 48.0%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
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1.2.5 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

(1) ทรพัยสิ์นถาวรหลกั ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

ประเภท / ลกัษณะทรพัยส์ิน 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรุง 
(1) ท่ีตัง้ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 

เนือ้ท่ีรวม 11-0-83 ไร่ 

 
เจา้ของ 

 
2,947.93 

 
ไม่มี 

 (2) ท่ีตัง้ โรงพยาบาลสมิติเวช  
ศรีนครินทร ์เนือ้ท่ีรวม 43-0-24.3 ไร ่

เจา้ของ 1,207.65 ไม่มี 

 (3) ท่ีดินจากการซือ้บริษัทย่อย เจา้ของ 324.42 ท่ีตัง้โรงพยาบาล 
สมิติเวช ศรีราชา  

เนือ้ท่ีรวม 12-3-93 ไร่ 
2 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ 1,983.83 ไม่มี 

3 เครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ เจา้ของ 663.59 ดหูมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน 5 

4 เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งใชส้  านกังาน เจา้ของ 653.99 ดหูมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน 5 

5 ยานพาหนะ เจา้ของ 31.00 ดหูมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน 5 

6 เครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ระหว่าง
ติดตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง 

เจา้ของ 81.85 ดหูมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน 5 

 รวม  7,894.26  

 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 

 
ประเภท / ลกัษณะทรพัยส์ิน 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

1 ท่ีดิน  211.74 
2 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 92.88 
3 เครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ - 
4 เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งใชส้  านกังาน 14.32 
5 ยานพาหนะ 2.49 

 รวม 321.43 
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(2) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรม์ลูค่าตามบญัชีแสดงดงันี  ้

หน่วย : ลา้นบาท 
 
 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัไตรมาส 1 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 

ส าหรบัไตรมาส 1 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 

2565 2564 2564 2563 2565 2564 2564 2563 

ราคาทนุ 214.29 182.71 205.86 176.75 170.10 162.10 161.96 161.85 

ค่าตดัจ าหน่าย
สะสม 

(144.34) (126.28) (140.66) (121.60) (130.14) (116.35) (127.20) (112.53) 

มลูค่าตามบญัชี – 
สทุธิ 

69.95 56.83 65.20 55.15 39.96 45.75 34.76 49.32 

 

(3) นโยบายในการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งด าเนินธุรกิจ

สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานหรือกิจการหลกั (Core Business) ของบรษิัท รวมทัง้เปิดโอกาสหรือ

สนับสนุนใหธุ้รกิจของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ เติบโตขึน้  สามารถพัฒนาขยายกิจการ

อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการลงทนุมีทัง้รูปแบบท่ีบริษัทมีส่วนรว่มในการบริหารจดัการ และแบบ

ที่บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ อีกทัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของเครือข่าย  ซึ่งมี

เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ การลดตน้ทนุในการด าเนินงาน  

การใชท้รพัยากรรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพิ่มศกัยภาพทางการเงินของเครือข่ายโดยรวม 

1.2.6 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

ไม่มี 
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท เฟิสท์
เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั

บรษัิท เออรว์ิ่ง 
เชอรเิดน เอส อี จ ากดั

บรษัิท ดจิิทลั เฮลท ์
เวนเจอร ์จ ากดั

บรษัิท สมวรรธน์ เฮลท ์จ ากดั

บรษัิท สมิตเิวช 
ศรีราชา จ ากดั

บรษัิท เนชั่นแนล เฮลท์
แคร ์ซสิเทม็ส ์จ ากดั

บรษัิท เอส วี
โฮลดิง้ จ ากดั

Samitivej International 
Co., Ltd.

1.3 โครงสร้างการถือหุน้  

1.3.1 โครงสรา้งการถือหุน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 ผูถื้อหุน้ 

(1) รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก 

            รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสดุ เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
             บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100 ลา้นหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
% ของจ านวน
หุ้นทัง้หมด 

1.   บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 95,764,033 95.76 
2.   นายชยัเวช  นชุประยรู 172,986 0.17 
3.   นางสาวประภาพิมพ ์ ลิปตพลัลภ 132,000 0.13 
4.   นางสาวปวีณา  อนรรฆธรรม 130,400 0.13 
5.   นางสาวผาณิตา  หลอูารียส์วุรรณ 127,000 0.13 
6.   นายภาณ ุ หลอูารียส์วุรรณ 125,000 0.13 
7.   นายโอม  เคียงศิร ิ 124,200 0.12 
8.   บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 122,800 0.12 
9.   นางจนัทนา  อนรรฆธรรม 109,500 0.11 
10.   Mr. David John  Scott 100,300 0.10 

 

 

95.76% 

100% 100% 100% 100% 70.46% 21.04% 

80% 60% 
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(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในบรษิัทฯ จ านวนรอ้ยละ 95.764 

ของทนุจดทะเบียน   

(2) ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่  

บริษัทฯ มีขอ้ตกลงกบับริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

ในการท าสัญญาซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) โดยที่บริษัท 

กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) มีความประสงคจ์ะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามมติ

คณะกรรมการ ครัง้ที่ 11/2544 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2544 ที่อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิม 600 ลา้นบาท อีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 1,000 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 

40 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 1,000 ลา้นบาท และ

จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิในอตัราหุน้ละ 8 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่ตราไว ้

เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ทัง้นี ้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) จะซือ้

หุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวในส่วนที่เหลือจากผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิจองซือ้  ในราคาหุน้ละ 8 บาท    

เท่ากับราคาที่เสนอขายใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีเงื่อนไขสรุปไดว้่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งไดม้าซึ่งหุน้สามญัในจ านวนไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นหุน้ แต่ไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ 

และตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้รษิัทดงักล่าวไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีสิทธิเสนอผู้แทนเขา้เป็นกรรมการในบริษัทฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 4 

ท่าน ทัง้นีท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี  2544 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ไดม้ี

มติอนุมตัิเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษัทฯ จดัสรรหุน้เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมทัง้

จ านวนใหแ้ก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 8 บาท  พรอ้มกับอนมุตัิ

ผ่อนผันให้บริษัทดังกล่าว ไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ กรณีที่บริษัท

ดงักล่าวไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวนตัง้แต่รอ้ยละ 25 ขึน้ไป  แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ  โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้กบ่รษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งเป็นการเขา้ท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษิัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

อีกดว้ย 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

1.4.1    ทนุจดทะเบียน / จ านวนหุน้ 

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท  เรียกช าระแลว้ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

ทัง้หมด 100 ลา้นหุน้  มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(2) บรษิัทไม่มีหุน้ประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุน้สามญั 
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1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2544  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ไดอ้นุมัติใหบ้ริษัทฯ 

สามารถออกหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จ านวน : ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  หรือในสกลุอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 

ประเภท : หุน้กูม้ีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั 

อาย ุ : ไม่เกิน 10 ปี  นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ  และ/หรือ ต่างประเทศ  ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/

หรือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

เงื่อนไขอื่น : มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ  านาจก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

อื่นๆ  อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ รวมทัง้

สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ัง้หมดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้

“บรษิัทฯ มีนโยบายโดยทั่วไปท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเวน้ 

กรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ  หรือบริษัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งินทุนหรือกรณีบรษิัทฯ มีก าไรนอ้ย

จนไม่คุม้ค่าที่จะจ่ายเงินปันผล” 

(2) บรษิัทฯ มีวิธีการจา่ยเงินปันผลตามที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ดงันี ้

▪ หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงนิประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

▪ เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

▪ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า  

บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรที่จะท าเช่นนัน้และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว

ต่อไป 

▪ การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือคณะกรรมการ 

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่าย  

เงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

(3) การจา่ยเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

 หน่วย : (%) 

 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 14.71 16.63 17.70 13.36 13.75 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 12.50 15.00 17.00 13.00 13.50 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 84.98 90.18 96.06 97.32 98.15 



                                     35 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ  

บริษัทฯ ไดต้ระหนักโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายหรือความคลาดเคล่ือนของการคาดการณ ์ บริษัทฯ ไดต้ัง้

คณะกรรมการ Strategic Risk Management Committee เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการความเส่ียงดา้นต่างๆ 

ของกิจการใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละนโยบายบรษิัทฯ  เพื่อท าหนา้ที่โดยสรุปดงันี  ้

(1) พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร 

(2) วิเคราะห ์คน้หาความเส่ียงประเภทต่างๆ ที่ส  าคัญมีผลกระทบดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ความเส่ียงดา้น

การเงินและการลงทุน  ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององคก์ร  ความเส่ียงดา้นบุคลากร  

ความเส่ียงดา้นคุณภาพการรกัษาพยาบาลและการบริการ  ความเส่ียงด้านระบบ Information 

System  และความเส่ียงดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 

(3) ก าหนดแนวทางการจดัการกบัความเส่ียงที่เกิดขึน้ 

(4) ก าหนดกลยทุธใ์หก้ารป้องกนัความเส่ียงไม่ใหเ้กิดขึน้ หรือ Risk Prevention / Proactive Risk  
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด านินธุรกิจของบริษัท 

ความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ จ าแนกไดด้งันี ้

(1) ความเส่ียงจากผลกระทบของโรคติดเชือ้ COVID-19 

สถานการณก์ารระบาดของเชือ้ Corona Virus สายพนัธุใ์หม่หรือเรียกว่า COVID-19 อุบตัิขึน้

อย่างเฉียบพลันและรุนแรงทั่ วโลกและในประเทศไทย  ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนเกิดการ

เปล่ียนแปลงในการด าเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจแบบพลิกโฉม หรือเรียกว่า New Normal ซึ่ง

เป็นที่ทราบกันดี  ผลกระทบเกิดขึน้ในหลายมิติ  ไม่ว่ามิติทางเศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกระทบต่อระบบสาธารณสุข  การเยียวยารักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาในบ าบัดรักษาโรค

ดงักล่าว  และยังไม่สามารถคาดคะแนว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดจะสิน้สุดลงไดเ้มื่อใด  รวมถึงการ

กลบัมาระบาดระลอกใหม่อีกดว้ย 

บริษัทฯ ในฐานะโรงพยาบาลไดจ้ัดเตรียมทรพัยากรในการดูแลผูป่้วยจากโรคดงักล่าว  และ

รองรบัเหตกุารณแ์พรร่ะบาดของโรคของประเทศ สอดรบักบัมาตรการต่างๆ ของภาครฐั  รวมถึงดแูล

ป้องกนัใหบ้คุลากรและแพทยป์ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างปลอดภยัไม่ติดเชือ้ 

(2) ความเส่ียงจากขอ้พิพาททางกฎหมาย 

การรักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีองค์ประกอบหลายปัจจัย  รวมถึง

พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาคดีผู้บริโภค ให้ความคุ้มครองและเอือ้ผู้บริโภคด าเนินคดีกับ

สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยส์ะดวกขึน้  บริษัทฯ และบุคลากรจึงมีความเส่ียงจากขอ้

พิพาทค่อนขา้งสูงและมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มมากขึน้ ดงัเช่นในต่างประเทศ  ซึ่งอาจส่งใหม้ีความเส่ียง

ใหก้บับคุลากรดา้นสาธารณสขุและผูป้ระกอบการในการประกอบวิชาชีพเพิ่มขึน้ 
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นอกจากนี ้ มีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศในราช  

กิจจานุเบกษาในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562  และมีผลบงัคบัใชเ้มื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  ซึ่ง

บริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายดังกล่าวดว้ย  รวมทั้งจัดใหม้ีมาตรการและการ

ป้องกนัความเส่ียงที่มีโอกาสเกิดขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทในเรื่องดงักล่าวอีกดว้ย 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูป่้วยในทุกดา้นและด าเนินการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัทราบ

ขอ้มลูการรกัษาพยาบาลที่ถูกตอ้งและครบถว้นเพื่อหลีกเล่ียงความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน รวมทัง้จดั

ให้มีมาตรการในการบริหารความเส่ียง (Risk Management) และมาตรการป้องกันความเส่ียง 

(Risk Protection) ในระดบัต่างๆ อนัเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 

(3) ความเส่ียงจากผลกระทบของ Disruptive Technology 

ปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ๆ  ไดถู้กพัฒนาอย่างกา้วหน้าและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเกิดขึน้อย่าง

รวดเร็วจนมาถึงจุดเปล่ียนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจ   รวมถึง

เศ รษฐกิจ โลก  หรือ เรียกว่า  Disruptive Technology โดยรวมถึ ง  Digital Technology ด้วย 

ตัวอย่างเช่น  การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)  และเทคโนโลยีการ

ส่ือสารผ่านโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ เหตกุารณด์งักล่าวส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชีวติประจ าวนั

ของผูค้นเป็นอย่างมาก และการประกอบกิจการของภาคธุรกิจต่างๆ  รวมถึงธุรกิจรกัษาพยาบาล

ดว้ย  และไดส่้งผลกระทบแลว้กบัธุรกิจบางประเภทท่ีตอ้งปิดตวัลงในปัจจบุนั 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  โดยพิจารณาปรับเปล่ียนกลยุทธ์ขององค์กร  

กระบวนการท างาน  และการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร

ในยคุ Digital นี ้

(4) ความเส่ียงจากกฎระเบยีบและมาตรการของภาครฐั 

การประกอบธุรกิจสถานพยาบาลอยู่ในความก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึง

หน่วยงานอื่นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการกิจการ  ดังนั้น เมื่อมีการปรบัเปล่ียน

กฎระเบียบ  ผูป้ระกอบการตอ้งปรบัแนวทางการประกอบกิจการใหเ้ป็นไปกับมาตรการของภาครฐั  

เช่น  นโยบายการรกัษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตใหส้ามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลดว้ยสิทธิ

รักษาพยาบาลฟรีได้ทุกโรงพยาบาลทั่ วประเทศ  โดยสิทธิที่ เรียกว่า  Universal Coverage for 

Emergency Patients หรือ UCEP  เป็นตน้  นอกจากนี ้ คณะรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบใหเ้วชภัณฑแ์ละ

บริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  และแต่งตั้ง

คณะกรรมการกลางพิจารณาแนวทางที่เป็นธรรมต่อไป 

บรษิัทฯ ติดตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  และเตรียมความพรอ้มในการปรบัเปล่ียนแนว

ทางการประกอบธุรกิจรองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสมต่อไป 

(5) ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

ปัจจุบันบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขมีความขาดแคลนบุคลากรโดยรวม ตัง้แต่

แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล  เภสชักร นกัตรวจวิเคราะห ์ นกักายภาพ และอื่นๆ ซึ่งการผลิตบคุลากร
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ทางการแพทยต์อ้งอาศัยนโยบายของภาครัฐเป็นหลักดว้ย  รวมทั้งความขาดแคลนในส่วนของ

ผูบ้รหิารในภาคธุรกิจนี ้ โดยเฉพาะผูท้ี่มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสงู  ซึ่งคาดว่า

จะมีความรุนแรงขึน้เป็นล าดบั  เนื่องจากมีผูป้ระกอบการสถานพยาบาลรายใหม่เพิ่มขึน้ในธุรกิจนี ้ 

ดังนั้น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส  าคัญและอาจส่งผลต่อตน้ทุนในการ

ด าเนินงาน 

บริษัทฯ ไดม้ีแผนการพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้ความรูแ้ละทักษะแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

มอบสวสัดิการที่เหมาะสม  สรา้งขวญัและก าลังใจใหพ้นักงาน  เพื่อใหพ้นกังานมีความรกัองคก์ร

และอยู่ปฏิบตัิงานเป็นเวลานาน 

(6) ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงเศรษฐกิจของโลกในปี 

2563 อีกดว้ย  แมภ้าครฐัจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนหลายประการก็

ตาม  การขยายตวัยงัอยู่ในระดบัต ่า  ปัจจยัที่มีนยัประการหน่ึงคือ  นกัท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติไม่

สามารถเดินทางเข้าประเทศ  ส่งผลต่อธุรกิจที่ เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และ Medical 

Tourism ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโรงพยาบาลเอกชนด้วย  ซึ่งคาดว่า คนไข้ก ลุ่ม Medical 

Tourism จะยงัไม่กลบัมาเป็นปกติอีกระยะหนึ่ง  ในขณะเดียวกนัก าลงัซือ้ของคนในประเทศจะยงัไม่

ฟ้ืนตวัดว้ย 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดป้รบันโยบายการบรหิารงานและกระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อสอดรบั

กับสภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป  อีกทั้ง รองรับชาวต่ างประเทศที่มีความ

ประสงคเ์ดินทางเขา้มาในประเทศเพื่อรบัการรกัษาพยาบาลหรือกลุ่ม Special Tourism Visa (STV) 

ตามนโยบายของภาครฐัในช่วงวิกฤต COVID-19 และเตรียมพฒันางานรองรบัเหตกุารณห์ลงัวิกฤต

ดงักล่าวดว้ย 

(7) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดา้นการรกัษาพยาบาลและอปุกรณก์ารแพทย ์

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการแพทย ์เป็นส่ิงที่ส  าคัญในการรกัษาพยาบาลเพื่อสนับสนุนการ

รกัษาและดูแลผูป่้วยใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นย า และรวดเร็ว  แต่อุปกรณก์ารแพทยท์ี่ทนัสมยัมี

ราคาและค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาค่อนขา้งสูง ซึ่งส่งผลต่อตน้ทุนในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการ

พฒันาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็  ส่งผลใหเ้กิดการลา้สมยัอย่างรวดเรว็ดว้ยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ีมาตรการในการพิจารณาและวิเคราะหค์ุณสมบตัิ ประโยชนจ์าก

การใชง้าน และความคุม้ค่าของอปุกรณก์่อนการลงทนุทกุครัง้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและคุม้ค่า 

(8) ความเส่ียงดา้นการเงินในการรบัช าระคา่บรกิาร 

ลกัษณะการใหบ้ริการของบริษัทฯ เป็นการมอบการรกัษาพยาบาลใหผู้ใ้ชบ้ริการก่อน  โดย

ส่วนใหญ่จะมีความเส่ียงในการเรียกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยใน  ซึ่งรวมถึงชาวตา่งประเทศที่ตอ้ง

ใชเ้วลาในการเรียกเก็บค่าบรกิารเป็นเวลานาน 
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บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดเก็บค่าบริการอย่างระมัดระวัง และรองรบัตามประเภทของ

ผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งประกอบดว้ยบคุคลทั่วไปที่ช  าระค่าบรกิารดว้ยตนเอง  บคุคลทั่วไปมีกรมธรรมป์ระกัน

สขุภาพ  ผูใ้ชบ้รกิารประเภทนิติบคุคล เช่น บรษิัทคู่สญัญาในประเทศและต่างประเทศ 

(9) ความเส่ียงดา้นการแข่งขนัด าเนนิธุรกิจ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีภาวะการแข่งขนัสูงเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น  เนื่องจากโรงพยาบาล

เอกชนต่างๆ ให้บริการที่คล้ายคลึงกันรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่แตกต่างกัน  การจัดตั้ง

โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ โดยกลุ่มนกัลงทนุรายใหม่หลายกลุ่ม ซึ่งมีเป้าหมายกลุ่มลกูคา้เดียวกัน  

นอกจากนี ้ โรงพยาบาลรัฐได้ขยายเวลาบริการ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา  และการจัดตั้ง

โรงพยาบาลเอกชนภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลรัฐ   ดังนั้น การแข่งขันในภาคธุรกิจ

รกัษาพยาบาลน่าจะมีความเขม้ขน้เพิ่มขึน้  นอกจากนี ้ ในต่างประเทศหลายแห่งผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจอื่นได้เริ่มขยายบริการนอกจากธุรกิจหลักโดยเริ่มมีบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ หรือ 

Healthcare Business  และไดร้บัการตอบรบัจากผูใ้ชบ้ริการเป็นอย่างดี  จึงนับเป็นแนวโนม้ของ

ผลกระทบดา้นการแข่งขนัในวงกวา้งอีกดว้ย 

นอกจากนี ้ ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่อุบัติขึน้ครัง้แรกทั่ วโลกรวมถึงมาตรการ 

Lockdown ของประเทศไทย  ส่งผลใหผู้ป่้วยชาวต่างประเทศไม่สามารถบินมารบับริการได ้ ดังนั้น 

ปริมาณผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างประเทศของบรษิัทฯ มีจ านวนลดลง  คงเหลือแต่ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนล้วนประสบปัญหา

เช่นเดียวกนั จึงส่งผลใหภ้าวการณแ์ข่งขนัในภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทวีความรุนแรงขึน้  ถึงแม้

ในปัจจุบนัประเทศจะมีการเปิดประเทศ อนุญาตใหม้ีการเดินทางเขา้มาในประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งมี

การกักตัว  แต่จ านวนผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเขา้มารบัการรกัษายังไม่ไดม้ี ปริมาณเพิ่มขึน้มาก   

อีกทัง้ ปรมิาณชาวต่างชาติที่อาศยัในประเทศไทย  มีทางเลือกในการเขา้รบัการรกัษาไดห้ลากหลาย

โรงพยาบาล  และมีการควบคุมราคาการรกัษาพยาบาลตามสิทธิมากขึน้  ท าใหก้ารแข่งขนัสงูมาก

ขึน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดพ้ฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  พรอ้มทั้งอ านวย

ความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการดว้ยระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  เพื่อสรา้งความประทบัใจและรกัษาฐาน

ลกูคา้เดิมไว ้ รวมถึงการร่วมมือพฒันาธุรกิจกับเครือข่ายสามารถส่งต่อผูป่้วยใหไ้ดร้บัการดูแลตาม

ความเหมาะสมและทันกาล  ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาระบบงานสนับสนุนดว้ยแนวทาง 

Shared Services ส่งผลให้เกิดการประหยัดทรัพยากรและต้นทุนการด า เนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(10) ความเส่ียงต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัยฯ์ จากการท่ีหุน้มี Free float เป็นจ านวนนอ้ย 

ณ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2565 หุน้ของบริษัทจ านวน 95,764,033 หุน้ หรือรอ้ยละ 95.76 ของ

จ านวนหุน้ทัง้หมดถือโดยผูถื้อหุน้ บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) เพียง 1 ราย  และถือ

โดยผูถื้อหุน้รายย่อยจ านวน 1,545 ราย ถือหุน้รวม 4,235,967 หุน้ หรือรอ้ยละ 4.24  จึงท าใหม้ีหุน้
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ของบรษิัทท่ีซือ้ขายหมนุเวียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (free float) ค่อนขา้งนอ้ย  หรือเพียงรอ้ยละ 4.24 

ส่งผลใหส้ภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนมือของหุน้ในตลาดอาจมีไม่มากนกั    ดังนั้น ผูถื้อหุน้จึง

อาจจะมีความเส่ียงที่จะไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัทีในราคาที่ตอ้งการ 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเปา้หมายการจดัการดา้นความยั่งยืน 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การพัฒนาองคก์รอย่างยั่งยืนมากา้วสู่ปีที่ 43 ปี  โดยสรา้งสมดุลกับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ภาคส่วนครอบคลมุใน 3 มิติ  ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  พรอ้มกับขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ีความ

เชื่อมโยงกนัในทัง้ 3 มิติ  เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  สรุปภาพรวมการด าเนินการเพื่อสรา้ง

คณุค่าอย่างยั่งยืน ดงันี ้

(1) ดา้นเศรษฐกิจ : 

(1.1) การด าเนินธุรกจิตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ บรรลวุิสยัทศัน์

ขององคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดแนว

ทางการก ากับดูแลกิจการ  สอดคล้องกับแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี  และ

แนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดย

น ามาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกับลักษณะการด าเนินธุรกิจและวฒันธรรมขององคก์ร  

ตามหลักความถูกตอ้ง ไม่เอาเปรียบผูร้ับบริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการ

ปลูกฝังคุณธรรมใหก้ับพนักงาน  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินกิจการ สรา้งความ

เชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่าย  เพื่อใหอ้งคก์รด าเนินงานอย่างโปรง่ใส 

มีจรยิธรรมและวฒันธรรมที่ดีอย่างยั่งยืน  

ดว้ยวิสยัทศันข์องสมิติเวช มุ่งมั่นเพื่อเป็นองคก์รแห่งคุณค่า ยืดหยุ่น ว่องไวต่อการ

เปล่ียนแปลง  และมอบบริการสุขภาพด้วยปณิธานว่า  “เราไม่อยากให้ใครป่วย”  

เนื่องจากการเจ็บป่วยน ามาซึ่งความไม่สบายกาย ไม่สบายใจแก่ผูป่้วยรวมถึงครอบครวั  

อีกทัง้ มีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลที่เก่ียวของ้ดว้ย  แต่ในบางกรณีเมื่อไม่สามารถ

หลีกเล่ียงได้  โรงพยาบาลตั้งใจให้การดูแลบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานและ

คณุภาพรกัษาพยาบาลท่ีสงูเพื่อใหห้ายเป็นปกติโดยเรว็ 

ดังนั้น สมิติเวช จึงรณรงคใ์ห้ผูค้นสนใจการดูแลรกัษาสุขภาพในเชิงป้องกันโรค 

Preventive Medicine ส่งเสรมิใหม้ีการออกก าลงักายสม ่าเสมออย่างถูกวิธี  เหมาะสม

กับวัย  และให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า  โดยใหบ้ริการ Precision Medicine ซึ่ง

เป็นบริการดา้นการแพทยแ์บบเจาะลึกระดบั Gene หรือ พนัธุกรรม  เพื่อป้องกันโรคได้

ในระยะยาว  ลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ  หากตรวจพบโรคในระยะแรกสามารถรบัการ

รกัษาไดต้รงจุด  ลดความรุนแรงของโรค  สามารถวางแผนการดูแลและใชช้ีวิตในเชิง

ป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสญูเสียในมิติต่างๆ  



                                     40 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

จากแนวทางการใหบ้ริการ Preventive Medicine ดังกล่าวขา้งตน้  โรงพยาบาล

สามารถป้องกันความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี ้
Hospital Quality as value 

โรงพยาบาลสมิติเวช 
สขุมุวิท 

• หยดุโรคมะเรง็ล  าไสใ้หญ่ส าเรจ็ 5,634 ราย 
• หยุดยั้งโรคมะเร็งเต้านมโดยให้การผ่าตัดแบบรกัษาเต้านมได ้

80%  และจากการตรวจคดักรองทกุปี พบความผิดปกติลดลง 2 
เท่า 

• ช่วยใหคุ้ณแม่ผูม้ีบุตรยากตัง้ครรภส์  าเร็จมากกว่า 50% ลดการ
คลอดก่อนก าหนดได ้2 เท่า และส่งเสริมใหเ้ลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ไดส้  าเรจ็ 90% 

• หยุดโรคพันธุกรรมไวท่ี้คุณพ่อคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ ส าเร็จ 725 
ครอบครวั 

• ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกและตนั ส าเรจ็ 190 ราย 
• ป้องกนัโรคหวัใจตีบเฉียบพลนั ส าเรจ็ 143 ราย 
• ตอบสนองต่อการรกัษาโรคมะเร็งดว้ยวิวฒันาการ Targetted & 

Immunotherpy ส าเรจ็กว่า 80% 
• ใหบ้ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกช่วงวัย Vaccine Journey for 

All Age 

โรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีนครินทร ์

• ใหก้ารรกัษาและฟ้ืนฟูการบาดเจ็บ ส าเรจ็โดยการส่องกลอ้งและ
ภายภาพบ าบัดข้อต่อส าเร็จ 84% ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
ภายใน 3 เดือน 

• ให้การผ่าตัดเร่งด่วนรกัษาสะโพกรา้วจากการล้ม ส าเร็จ 85% 
และกลบัมาเดินไดภ้ายใน 2 สปัดาห ์

• หยุดมะเรง็เตา้นมส าเร็จดว้ยการผ่าตดัรกัษาได ้80%  และตรวจ
คดักรองทกุปี พบความผิดปกตินอ้ยกว่า 2 เท่า 

• ป้องกนัโรคหวัใจตีบเฉียบพลนั ส าเรจ็ 143 ราย 
• ใหบ้ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกช่วงวัย Vaccine Journey for 

all ages 

โรงพยาบาลเด็ก 
สมิติเวช 

• ใหก้ารตรวจคดักรองความเสี่ยงโรค Autism ไดส้  าเรจ็ 1,000 คน 
• ใหก้ารตรวจคัดกรองป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในทารกแรกเกิด

จากโรคพันธุกรรม (Inherited Metabotic Disorder) ได้ส  าเร็จ 
2,328 ราย 

• รกัษาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยไดส้  าเร็จ  ซึ่งพบเด็ก 82% 
ท่ีก าลงัหยดุสงู  โดยช่วยใหส้งูเพิ่มขึน้สงูสดุ 14 เซนติเมตร 

• ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกช่วงวัย Vaccine Journey of 
All Age 
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เนื่องจากมีประชาชนติดโควิด-19 เป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย

ในระยะยาว บริษัทฯ จึงตั้งศูนย์  Long COVID Center โดยให้บริการตรวจสุขภาพ

รา่งกาย ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจการท างานของหวัใจ ตรวจการอกัเสบของรา่งกาย 

การรกัษาโดยการฟ้ืนฟรูา่งกายใหค้รบทกุดา้น ทัง้การฝึกหายใจ การออกก าลงักายเบาๆ 

การวดัระดบัวิตามินและสารตา้นอนุมลูอิสระในรา่งกายการเสรมิภูมิคุม้กนัดว้ยวิตามิน

สตูรเฉพาะบคุคล วคัซีน รวมถึงการเสรมิสขุภาพในดา้นอื่นๆ  ซึ่งเป็นส่ิงที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง

ส าหรบัผูท้ี่เคยติดเชือ้โควิด-19 เพื่อเป็นการประเมินสขุภาพและวางแผนดแูลฟ้ืนฟตูวัเอง

ต่อไป รวมถึงเพื่อใหอ้วยัวะต่างๆ และรา่งกายกลบัมาท างานไดด้ีขึน้ 

(1.2) การตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 

บริษัทฯ ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญัดว้ย  โดยจดัใหม้ีการ

บรกิารอย่างตัง้ใจ สภุาพอ่อนนอ้มดว้ยวฒันธรรมไทย  ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการบริการและ

การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเข้าใจง่าย  รวมถึงการจัดสถานที่  

สภาพแวดลอ้ม  พรอ้มดว้ยเครื่องอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการทัง้ชาวไทยและชาว

ต่างประเทศอย่างเหมาะสมตามวฒันธรรมของผูใ้ชบ้รกิาร  โดยจดัใหม้ีการเชื่อมโยงการ

บริการใหผู้ป่้วยระหว่างแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล ตัง้แต่เริ่มตน้จนสิน้สดุการบริการ

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความประทบัใจสงูสดุ 

(1.3) การพฒันาคณุภาพการรกัษาพยาบาลและความปลอดภยัของผูป่้วย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การมอบบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐาน

คุณภาพการรกัษาที่สูง  ตามมาตรฐานขององคก์รดา้นคุณภาพในระดับประเทศและ

ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถร่วมมือกันให้การ

รกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วย  โดยสามารถส่งต่อผูป่้วยระหว่างกันเพื่อประโยชนข์องผูป่้วย

เป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบ าบัดรักษาโรคได้อย่างเหมาะสมครบวงจร  

รวดเรว็  ทนักาล  และมีประสิทธิภาพ 

(1.4) การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูและความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของผูป่้วย 

บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ  โดยมีแนวทาง

สอดคล้องกับมาตรฐานการท างานของเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  ซึ่ งได้

ประสานงานร่วมกันในการจัดให้มีแนวทางระเบียบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน  รวมทั้งระเบียบการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงต่อระบบ

สารสนเทศ  ซึ่งครอบคลมุกระบวนงานดงันี ้

• การใชท้รพัยากรสารสนเทศ 

• การบรหิารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 

• การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นสารสนเทศ 



                                     42 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

• การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• การบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นสารสนเทศ 

• การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ละการตอบสนองเมื่อเหตุการณ์

ฉกุเฉินหรือภยัคกุคามต่างๆ  

• การส ารองขอ้มลูสารสนเทศ และการกูค้ืนระบบสารสนเทศที่ส าคญั 

• ระเบียบปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตกุารณร์า้ยแรง 

• การฟ้ืนฟรูะบบสารสนเทศหลงัเหตกุารณร์า้ยแรง 

นอกจากนี ้ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว 

(Data Protection) ที่ครอบคลมุรายการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

(1.5) การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อใหโ้รงพยาบาลสามารถ

ส่งมอบสินคา้และการบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมีคณุภาพ รวดเรว็และต่อเนื่อง  โดย

บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากัด (N-Health)  ซึ่ง

บริษัทในเครือข่าย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ  ใหเ้ป็น

ผูดู้แลงานดา้นการจดัซือ้สินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการแพทย์ (Medical)  และไม่

เก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์(Non-Medical) 

N-Health จดัใหม้ีระบบการปฏิบตัิงานดว้ยมาตรฐานสากลในแต่ละหมวดของการ

บริการ  รวมทั้งมาตรฐานป้องกันความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม  บริษัทฯ ได้

ติดตามผลและประเมินผลคณุภาพการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ ดงักล่าวเป็นประจ า 

(1.6) การพฒันานวตักรรมการบรกิารที่มีคณุคา่ 

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา Healthcare Innovation เพื่อน ามาให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการ  และใช้ในระบบงาน Operation หลายโครงการ  ในปี 2562 บริษัทฯ 

สามารถส่งมอบนวตักรรมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมใน Samitivej Virtual Hospital นับเป็น

การบริการ Telemedicine แห่งแรกในประเทศ  ผูป่้วยสามารถรบัค าปรกึษาจากแพทย์

ผ่านระบบ Online ได ้24 ชั่วโมง  นอกจากนี ้ จดัใหม้ีบรกิาร Test @ Home ในกรณีเมื่อ

แพทยพ์ิจารณาว่า  ควรท าการตรวจเลือดโดยใหบ้ริการเจาะเลือดที่บา้นพักและน าส่ง

หอ้งปฏิบตัิการโดยทนัที  พรอ้มกับการจัดส่งยา Medicine Dilivery ใหผู้ป่้วยที่บา้นพัก

อ า ศั ย อี ก ด้ ว ย   Samitivej Virtual Hospital พั ฒ น าบ น  Digital Platform แ บ บ 

Ecosystem คือ เป็น Total Solution ส าหรบัผูร้บับริการ  อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Samitivej 

Virtual Hospital ไดเ้ชื่อมโยงกับบริษัทประกันและรวมไปถึงธนาคารต่างๆ ดว้ย ท าให้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระเงินไดอ้ย่างสะดวก  ในช่วงแรกมีผูใ้ชง้านประมาณ 500 ราย 

เท่านั้น  แต่หลังมีการระบาดของโคโรน่าไวรสัในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มีผูใ้ชง้านเพิ่ม

ขึน้มา 4,000 ราย 
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นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดพ้ฒันา Digital Healthcare Platform ชื่อว่า Samitivej Plus 

Application  สามารถใชง้านผ่าน Smart Mobile Phone หรือ Tablet ที่อ  านวยความ

สะดวกให้ผู้ป่วยและครอบครวัเขา้ถึงข้อมูลการรกัษาพยาบาลเฉพาะบุคคลไดอ้ย่าง

สะดวก  และรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด  แต่คงไวซ้ึ่งความปลอดภัยในการจัดเก็บ

ขอ้มลูและขอ้ก าหนดเก่ียวกับสิทธิผูป่้วยเป็นส าคญั  ซึ่งมี Function การใหบ้ริการหลัก

ดงันี ้

• Virtual Hospital โรงพยาบาลเสมือนจริง พบแพทย์ ตรวจรักษาผ่าน

ออนไลนไ์ดท้กุที่ทกุเวลา 

• My History ดูประวัติการรกัษาผู้ป่วยนอกย้อนหลัง อาทิ  ค าวินิจฉัยโรค 

ใบสั่งยาและวิธีการใชย้า ผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ (LAB) ภาพเอกซเรย์

และอลัตราซาวน ์ รวมถึงสมดุผลตรวจสขุภาพ (Check up report)  

• Appointment แสดงวนันดัหมายล่าสดุ คน้หาแพทย ์เช็คตารางออกตรวจ

พรอ้มนดัหมายแพทยอ์อนไลน ์

• Fast Payment ช าระเงินไดท้นัทีดว้ยบตัรเครดิต Alipay หรือ WeChat จบ

ปัญหาการรอคอย 

• Health Diary บนัทึกสขุภาพส่วนบคุคล เพื่อเพิ่มการดแูลอย่างแม่นย า 

• Smart Health เลือกรบัแผนตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล  เสมือนมีแพทย์

ประจ าครอบครวัใหค้  าแนะน า 

• Emergency เรียกรถพยาบาล ทีมแพทยฉ์กุเฉิน ติดต่อโรงพยาบาลสะดวก

ทกุเวลา 

• Queue ดลู าดบัคิวการรกัษาผ่านหนา้จอของท่าน 

• Health Article รวบรวม VDO Content และบทความดีๆ ใหห้่างไกลโรค 

• Promotion & News รบัส่วนลดและโปรโมชั่นส าหรบัสมาชิกสมิติเวชในที่

เดียว 

• Feedback พรอ้มรบัฟังทกุขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาใหด้ียิ่งขึน้ 

อีกทั้ง Application อื่นๆ ที่อ  านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการจากบา้นหรือนอก

สถานท่ี (Remote Health) ไดแ้ก่ 

Samitivej Engage Care :  ใหบ้ริการติดตามขอ้มลูสขุภาพแบบ Real Time เช่น 

ตรวจวัดความดันโลหิต  การวัดออกซิเจนในเลือด  

และระดบัน า้ตาลในเลือด  เป็นตน้  ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ

ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย

อย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง 
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Samitivej PROMPT : สามารถติดตามสถานะดูแลผูแ้ลผูป่้วยใน Ward ใน

ทกุช่วงการดแูลรกัษา 

Samitivej PACE : เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูร้บับริการและญาติได้

เขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและขอ้มูลการเตรียมตัวก่อนรบั

การผ่าตัด  ขอ้มูลหอ้งพัก  ขอ้มูลสถานะการรบัการ

รักษาในขั้นตอนต่ างๆ (Patient Status)  แต่ ละ

ต าแหน่งภายในโรงพยาบาล เช่น ก าลังอยู่ ในห้อง

ผ่าตดั หรือหอ้งพกัฟ้ืน หรือกลบัเขา้หอ้งพกั เป็นตน้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดน้ าอุปกรณ์ TytoCare เป็นนวัตกรรมใหม่ใชใ้นการตรวจ

สุขภาพ  ซึ่งเป็นระบบ Tele-consultation สามารถตรวจวัดไข้ ฟังเสียงปอด ดูการ

อักเสบที่ล าคอ ลิน้ไก่ ต่อมทอนซิล ตรวจการอักเสบ การติดเชือ้ภายในหู  วัดการเตน้

ของหวัใจ รวมถึงดูการอกัเสบของผ่ืนผิวหนงัดว้ย  โดยสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเก็บ  

ไวไ้ด ้ ช่วยใหแ้พทยส์ามารถทราบอาการของผูป่้วยที่อยู่ห่างไกลไดอ้ย่างทนัที ดว้ยระบบ 

On line แบบ Real time  และเมื่อเกิดสถานการณโ์รค COVID-19 ระบาดขึน้  จึงเหมาะ

อย่างยิ่งในการตรวจคดักรองและตรวจรกัษาโรคติดเชือ้ COVID-19  สามารถลดความ

เส่ียงการติดเชือ้ของบุคลากรทางการแพทยจ์ากการสัมผัสและตรวจรักษาผู้ป่วยใน

ระยะใกล ้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยร์วมถึงลดปรมิาณการใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personnel Protection Equipment (PPE))  

โรงพยาบาลสมิติเวช จึงสามารถดูแลผูป่้วยไดต้่อเนื่องดว้ยระบบเทคโนโลยีดังกล่าว  

ทัง้นี ้โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดม้อบอุปกรณ ์TytoCare  

ให้แก่ภาครฐั จ านวน 200 ชุด  เพื่อใชใ้นการดูแลประชาชนผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19  

อีกดว้ย 

จากการศึกษาหาขอ้มูลเชิงลึกถึงปัญหา (pain point)  รวมถึงพฤติกรรมการใช้

บริการดา้นการปรึกษาแพทยผิ์วหนังของคนไข ้ พบว่าปัญหาที่หลายคนพบเจอ คือ  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังมีจ านวนจ ากัด  ประมาณเวลาในการพบ

แพทย์ไม่ ได้  ไม่ รู ้ค่ ารักษาและค่ายาที่ แน่นอน  หลังพบแพทย์ต้องรอคิวนาน  

สถานพยาบาลเปิดเฉพาะเวลาท าการ  รวมถึงตอ้งท าประวตัิก่อนพบแพทยแ์ละท านัด

หมายก่อนเข้ารับการรกัษาและที่ส  าคัญไม่สามารถเลือกแพทยไ์ด ้ นอกจากนี ้ ช่วง

สถานการณร์ะบาดของCOVID-19  ท าใหค้นไขม้ีความกังวลในการเดินทางมารบัการ

บรกิารท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกอีกดว้ย   

นอกจากนี ้ บริษัท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ ได้

ผนึกก าลังกับ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จ ากัด  สรา้งมิติใหม่แห่งการให้บริการทาง

การแพทยเ์ฉพาะทางดา้นผิวหนังของประเทศ  เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
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การแพทย์ของคนไทย  เปิดตัว “SkinX” (สกินเอกซ์) ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์เดียวที่รวม

แพทยผิ์วหนงัเฉพาะทางกว่า 185 คน จาก 17 โรงพยาบาลและคลินิกผิวหนงัชัน้น าของ

เมืองไทย  ให้บริการด้านการปรึกษาปัญหาผิวหนังออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของ

ประเทศ  ตั้งแต่การพบแพทยผ่์านวิดีโอคอล สั่งยา และติดตามผล สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั ไม่ตอ้งรอคิว  พรอ้มบรกิารจดัส่งยาตามใบสั่งแพทยโ์ดยเภสชักรถึงบา้น 

นอกจากที่กล่าวข้างตน้  บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการอีกหลายโครงการรวมถึง

โครงการที่น ามาใชใ้นงาน Operation ในส่วนงานสนับสนุนหรือ Back Office อีกดว้ย  

เช่น  Risk Score and AI ซึ่งใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยี AI ในการประเมินความเส่ียง

ของคนไข ้และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติของผูป่้วย 

(1.7) การบรหิารความเส่ียง 

บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเส่ียงภัยในการประกอบ

ธุรกิจในทุกมิติ   จึ งจัดตั้ง Strategic Risk Management Committee  เพื่ อบริหาร

จดัการความเส่ียงในการด าเนินงานรอบดา้นครอบคลมุในส่วนของการรกัษาพยาบาล  

การปฏิบัติงานสนับสนุน  ความสามารถในการแข่งขัน  ความน่าเชื่อถือของผูท้ี่มีส่วน

เก่ียวข้อง  และอื่นๆ รอบด้าน  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความเส่ียงที่มี

ประสิทธิภาพโดยครอบคลมุถึงการตอบสนองต่อเหตกุารณเ์มื่อเกิดความเส่ียงภยัแต่ละ

ประเภทด้วย  เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทังนี ้ โปรดดู

รายละเอียด ในขอ้ 2 เรื่องการบรหิารจดัการความเส่ียงเพิ่มเติม 

(2) ดา้นสงัคม 

(2.1)  การมีส่วนรว่มกบัชมุชนและส่งเสรมิใหช้มุชนเขา้ถึงบรกิารทางการแพทย ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อชุมชนโดยรอบจากการด าเนินการ  

โดยไดจ้ดัมาตรการดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพที่กล่าวแลว้ขา้งตน้  นอกจากนี ้ 

สรา้งสมัพนัธท์ี่ดีกับชมุชน  ใหก้ารสนบัสนนุส่งมอบบรกิารดา้นสขุภาพ  จดักิจกรรมดา้น

สุขภาพแก่ชุมชนบริเวณใกลเ้คียง  การมอบอุปกรณ์การแพทย ์ ยาและเวชภัณฑ์ใน

โอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมวนัเด็ก เป็นตน้  อีกทั้ง จดักิจกรรมโครงการช่วยเหลือผูป่้วย

ดอ้ยโอกาสอย่างสม ่าเสมอ  ไดแ้ก่  กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ New Life Fund  ซึ่ง

เริ่มด าเนินงานมาตัง้แต่ปี 2553  โดยน าศักยภาพทางการแพทยม์าช่วยผูป่้วยเด็กดอ้ย

โอกาสใหส้ามารถใชช้ีวิตไดเ้ป็นปกติโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย   

กองทนุ New Life : มีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูป่้วยเดก็ ใหไ้ดม้ีโอกาสไดร้บัการ

รกัษาจากผูเ้ชี่ยวชาญจนสามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างมีคุณภาพ โดยการน าความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นของโรงพยาบาล รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณท์ี่ครบครนัมาใชเ้พื่อสรา้งโอกาส

ให้แก่สังคม  โดยไดจ้ัดตั้ง “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก”   เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
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บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง  ในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระบรมราชาภิเษก  โดยตัง้ปณิธานที่จะใหก้ารผ่าตดั

หัวใจแก่เด็กจ านวน 60 ราย  ในการนี ้ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ครบจ านวน 60 ราย

ดงักล่าวแลว้  ไดด้  าเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั  อีกทัง้ ไดข้ยายการด าเนินงานของ

กองทนุแบ่งเป็น 3 กองทนุ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือแก่นอ้งๆ มากขึน้  ไดแ้ก่ 

• กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก  โดยได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยเด็กจน

สามารถใชช้ีวิตไดต้ามปกติ  ต่อมาไดร้บัการสนบัสนนุจาก บรษิัท ไทยประกัน

ชีวิต จ ากัด (มหาชน)  ไดร้่วมมือจดัโครงการ “หนึ่งคนใหห้ลายคนรบั” ระดม

ทุนเพื่อใชใ้นการผ่าตัดหัวใจใหแ้ก่เด็กพิการแต่ก าเนิด โดยในปี 2564 บริษัท 

ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไดบ้ริจาคเงินเขา้กองทนุดงักล่าวเป็นจ านวน 

1,400,000 บาท  โดยในปี 2564 กองทนุไดใ้หก้ารผ่าตดัหวัใจเด็ก 3 ราย  และ

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2565 ใหก้ารผ่าตดัหวัใจเด็กอีก 2 ราย  รวมเป็นทัง้หมด 

186 ราย 

• กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดกูเดก็ ใหก้ารที่รกัษาโรคทางพนัธุกรรมใน

เด็ก เช่น โรคเลือด โรคมะเร็ง ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งเป็นความ

เชี่ยวชาญพิเศษของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  และในปี 2564 ไดป้ลกูถ่ายไข

กระดกูใหเ้ด็กแลว้ 1 ราย รวมแลว้ทัง้หมด 8 ราย 

• กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกหลังคด ไดก้่อตั้งขึน้เมื่อปี 2559 

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผ่าตัดรกัษาผูป่้วยเด็กจนถึงวัยรุ่นที่ประสบกับภาวะโรค

กระดูกสันหลงัคดที่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ โดยในปี 2564 ปัจจุบันผ่าตัดใหก้ับ

เด็กไปแลว้ 9 ราย  ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ใหก้ารผ่าตดัไขกระดกูเด็กอีก 

1 ราย  รวมทัง้หมด 38 ราย 

(2.2) การพฒันาบคุลากรและการปฏิบตัิต่อบคุลากรอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของพนักงานในการขับเคล่ือนองคก์ร  จึงได้

ก าหนดนโยบายดา้นพนักงานเพื่อดูแลพนักงานและปฏิบัติต่อพนักงานโดยให้เกียรติ

พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน  ให้การฝึกอบรมพัฒนาองคค์วามรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย

อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนดูแลเรื่องสขุภาพความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆ  เพื่อให้

พนกังานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสขุ  อีกทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจิตส านึกที่ดี มี

ความเป็นเอกลักษณแ์ละมีคุณค่าซึ่งจะกลายเป็นรากฐานและวฒันธรรมองคก์รต่อไป  

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายดา้นพนกังาน โดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ 6.3.2   
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ในปี 2565 บรษิัทฯ ไดร้บัมอบรางวลันายจา้งยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจ าปี 

2565 หรือ Thailand Best Employer Brand Award 2022  มอบใหโ้ดยสถาบนัจดัการ

ทรพัยากรมนษุย ์ World HRD Congress รว่มกบั Stars of the Industry Group น ามา

ซึ่งความภาคภมูิใจแก่องคก์ร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันตาม

สิทธิและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนอีกดว้ย  รวมทัง้ไดเ้ขา้ร่วม โครงการกบัมลูนิธิ

คี นัน แห่ ง เอ เชี ย  (Kenan Foundation Asia)  ซึ่ ง ร่วมกับ องค์ก ารเพื่ อสต รีแห่ ง

สหประชาชาติ (UN Women)  และสหภาพยุโรป (European Union) ด าเนินโครงการ

เสรมิแกรง่เศรษฐกิจไทยดว้ยพลงัสตรีประเทศไทย (WeEmpower Asia-Thailand)  ซึ่งมี

วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีดา้นความเป็นผูน้  า  การมีส่วนร่วม  และการเขา้ถึง

โอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชน  เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  โดย

การผลักดันให้ผูป้ระกอบการเอกชนน าหลักการ Women Empowerment Principles 

(WEPs)  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร  โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพทางธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสตรี และปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียม

กนัทางเพศในธุรกิจ 

(2.3) การดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัของบคุลากร 

บรษิัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการการดแูลสขุภาพพนกังาน การรกัษาพยาบาล และมีแนว

ทางการจดัการดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานใหพ้นกังานทุกคนตาม

ม า ต รฐ า น ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ  Hospital Accreditation แ ล ะ  Joint Commission 

International ซึ่งบริษัทฯ ไดม้อบหมายให้คณะท างาน 2 คณะ ไดแ้ก่  คณะกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ  ท าหนา้หนา้ที่เป็นผูส้อดส่องดูแลสุขภาพของพนักงาน  การเจ็บป่วย

ทั่วไปและการเจ็บป่วยจากการท างาน  และจัดโปรแกรมสรา้งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน

การเกิดโรค  และคณะกรรมการความปลอดภยั  ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน  ก าหนดแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน  รวมถึงความปลอดภยันอก

เวลาท างาน  เพื่อป้องกนัและลดอุบตัิเหตใุนการท างานตามขอ้ก าหนดของกระทรวงใน

เรื่องดงักล่าว 

(3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัเรื่องสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

พนักงาน  แพทย ์ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ของบริษัทฯ ไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี

เหมาะสมและปลอดภยั  โดยไดบ้ริหารจดัการเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ   ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายการพัฒนาองคก์รอย่างยั่งยืนและมาตรฐานสากล  เช่น  ระบบการบริหารจดัการ

ด้ า น ส่ิ งแ วด ล้อ ม ข อ ง  ISO14001  ม า ต รฐ าน ข อ ง  The Institute of Hospital Quality 
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Improvement and Association (HA ประเทศ ไทย )  และมาตรฐาน ขององค์ก ร Joint 

Commission International (JCI) 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลสีเขียว หรือ Green Hospital  จึงไดก้ าหนด

นโยบายและแนวทางส าหรบัจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยมีเป้าหมายและแนวทางหลกั ดงันี ้

1. เพื่อพัฒนาการดูแลส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม

อย่างยั่งยืน 

2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมุ่งเนน้ใหก้ระบวน

จดัการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนรอบขา้งนอ้ยที่สดุ 

3. บริการจัดการความปลอดภัยดา้นส่ิงแวดล้อมและสวัสดิภาพ  ไดแ้ก่  โครงสรา้ง  

อาคาร  สถานที่   ระบบการรักษาความปลอดภัย  การจัดการเครื่องมือ  ระบบ

สาธารณปูโภค  และระบบสนบัสนนุภาวะฉกุเฉิน 

4. ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน  แนวทางการปฏิบตัิงานกับ

การดแูลส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษและการประหยดัทรพัยากรธรรมชาติ 

5. สนบัสนนุการคดัเลือกการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

6. สรา้งความตระหนกัใหแ้ก่แพทย ์และบคุลากรในความส าคญัของสิ่งแวดลอ้ม 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(Facility Management and Safety Committee (FMS))  ให้ท าห น้ า ที่ ก าห นด

นโยบายควบคุม ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 

(Quality and Patient Safety Committee (QPSC)) ทุก ไตรมาสหรือตามความ

จ าเป็น 

ทัง้นี ้ โปรดดูรายงานเก่ียวกับดา้นความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมซึ่งไดด้  าเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรมในหวัขอ้ 3.3  

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียในห่วงโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Value Claim) 

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณากลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียจากการด าเนินงานในปัจจุบันโดยจ าแนกกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

ที่ส าคญัเป็นกลุ่มที่มีความส าคญั และปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งมีรายละเอียดการสรา้งส่วนรว่มกบักลุ่มผูม้ีส่วนได้

เสีย ดงันี ้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการตอบสนองของบริษัทฯ 

ผูป่้วย (Patient) และ
ผูร้บับริการ Customers) 

• หมายเลขติดต่อ Call Center  
02-022-2222 

• จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจใน
การรบับริการเพื่อตอบสนองไดต้รง

• ก าหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการให้
ขอ้มลูผูป่้วยในระดบัต่างๆ 

• จดัอบรมและสมันาใหค้วามรูด้า้น
สขุภาพโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการตอบสนองของบริษัทฯ 

ความตอ้งการ 
• การสอบถามผ่าน E-mail และ 

Website ของบริษัทฯ Website: 
www.samitivejhospitals.com  
E-mail: info@samitivej.co.th 

• ก าหนดโครงการเพื่อพฒันาความพึง
พอใจ 

• พฒันาศกัยภาพของพนกังานทัง้ดา้น
การใหบ้ริการและดา้นภาษาเพื่อการ
บริการท่ีประทบัใจ 

พนกังาน แพทย ์และ
ทนัตแพทย ์(Employee, 
Doctor & Dentist 

• จดัใหม้ีส  ารวจความผกูพนัของ
พนกังาน แพทย ์และทนัตแพทย ์
(Engagement Survey) ปีละ 1 
ครัง้ 

• จดักิจกรรม พนกังาน แพทย ์และ
ทนัตแพทย ์พบปะผูบ้ริหารเป็น
ประจ า 

• จดัท ากลุ่ม LINE และสื่อสารผ่าน
แอบพลิเคชนัภายในองคก์ร 

• ใหก้ารดแูลสขุภาพและรกัษา 
พยาบาลแก่บคุลากรทางการแพทย์
อย่างสะดวกรวดเรว็ ดว้ยระบบ 
Samitivej Virtual Hospital และ 
Samitivej Plus Application 
รวมถึงช่วงสถานการณโ์รค 
COVID-19 ระบาดรุนแรงดว้ย 

• ก าหนดแอปพลิเคชันส าหรบั
พนกังานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การพฒันาทกัษะและสื่อสารได้
ตลอดเวลา 

• เพิ่มช่องทางการชื่นชมเพื่อสรา้ง
ก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 

• พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมการ
เรียนรูท้ัง้แบบออนไลนแ์ละแบบ
ทั่วไป 

• การก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้
ในอาชีพ 

• ใหก้ารดแูลสขุภาพและอาชีวอนามยั
ในการท างาน 

• ก าหนดโครงการใหร้างวลัและแนว
ทางการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรท่ีชดัเจน 

ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน  • การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
• การรายงานสารสนเทศต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่าง
ครบถว้นและเป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด 

• รบัฟังความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้และ
นกัลงทุนเพื่อน ามากลั่นกรอง 
พิจารณาก าหนดกลยทุธแ์ละแนว
ทางการด าเนินงานของบริษัท 

• สื่อสารผ่านแบบแสดงรายงาน
ประจ าปี 

• สื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น  
- เว็บไซตข์องบริษัท 
- โทรศพัท ์และ E-mail 

• ด าเนินงานภายใตก้ารก ากับดแูล
กิจการท่ีดี 

• ก าหนดนโยบายเพื่อป้องกันธุรกรรม
ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  

• บริหารความเสี่ยงเพื่อใหบ้ริษัทมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

• ก าหนดนโยบาย Whisteblower 
Policy 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการตอบสนองของบริษัทฯ 

คู่คา้ (Supplier) • การประเมินคู่คา้ประจ าปีเพื่อการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 

• โครงการ Digital Procurement  
• การใหค้วามรูต้ามสาขาวิชาชีพใน
การปฏิบตัิงาน 

• การสื่อการ เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์
ของคู่คา้ ผ่านช่องทางต่างๆ 

ชมุชนและสงัคม 
(Community) 

• ด าเนินกิจกรรมชมุชนและสงัคม 
• หมายเลขติดต่อ Call Center และ 

Website ของบริษัทฯ 

• จดัโครงการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ 
• จดักิจกรรม New Life Fund 
• ใหก้ารฉีดวคัซีนป้องกันโรค 
• ใหก้ารดแูลสขุภาพแวดลอ้มชมุชน
ใกลเ้คียง 

• และอื่นๆ ในโอกาสต่างๆ 

 

3.3 การจดัการดา้นความยั่งยืนในมิตส่ิิงแวดลอ้ม 

ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นผู้น าด้านองค์กรสีเขียว บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการขับเคล่ือนสังคมด้วย

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) โดยรเิริ่มปลกูฝังใหก้บั

คนในองค์กร (Mindset)  การจัดการภายในองค์กร (Operation) และก้าวออกไปสู่ชุมชนภายนอก 

(Community) บนความเชื่อมั่นว่าบรหิารธุรกิจสีเขียวสามารถสรา้งงาน สรา้งคณุค่า ลดคารบ์อน และลดการ

ท าลายสิ่งแวดลอ้มได ้โดยไดด้  าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ 

(1) การจดัการขยะและของเสียอนัตราย 

1) โครงการเพื่อลดขยะมลูฝอย  

บริษัทฯ ด าเนินโครงการเพื่อลดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ  Go Green ที่

สนับสนุนให้หน่วยงานภายในลดการใช้ ถุงพลาสติก กล่องโฟม หลอดพลาสติก และน า้ถ้วน

พลาสติก หรือขวดน ้าพลาสติก และน าของเก่าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจรตามหลัก 3R (Recuse,  Reuse, 

Recycle : 3R) รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เพื่อรณรงคใ์หพ้นักงานและบุคลากรภายใน

องคก์รตระหนกัถึงความส าคญัในการคดัแยกมลูฝอยและการดูแลส่ิงแวดลอ้มใหถู้กตอ้ง  จึงได้

จดัท ากิจกรรม 5 ส เพื่อส่ือสารกับพนักงานไดท้ราบและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

• การเปล่ียนมาใชข้วดน า้ดื่มรีไซเคิลได ้โดยเปล่ียนน า้ดื่มแบบถว้ยพลาสติกพอลิโพร

ไพลีน (PP) ที่ตอ้งใชห้ลอดเจาะ เป็นแบบขวดน า้พลาสติกซึ่งผลิตจากพอลิเอทิลีน

เทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate) หรือขวด PET ซึ่งน าไปรีไซเคิลต่อได้

สองทาง คือ ท าเสน้ใยโพลิเอสเตอรส์ าหรบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ และน าไปรีไซเคิลเป็น
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ขวดใหม่อีกครัง้ (เฉพาะที่ต่างประเทศ) โดยสมิติเวชได้ส่งขวดนี ้ให้บริษัท พงษ์

ส่งเสรมิ รีไซเคิล จ ากดั น าไปรีไซเคิลผสมเป็นใยเสือ้ผา้ และพลาสติกเกรดบีที่ไม่ใช้

บรโิภค 

• เปล่ียนหลอดพลาสติกดดูน า้เป็นหลอดกระดาษ 

• ติดตั้งตูน้  า้ดื่มที่ไดม้าตรฐานปลอดภัยไว้ ทั้งที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ เพื่อรณรงคใ์หผู้ร้บับริการน าแกว้น า้ดื่มมาใชเ้อง

และเป็นการลดปรมิาณขยะ 

• รณรงคง์ดรบัถงุกระดาษเพื่อลดภาวะโลกรอ้น 

• การลดปริมาณขยะในการเข้าพักที่ห้องพักผู้ป่วยใน โดยขอความร่วมมือจาก

ผูร้บับรกิารใหแ้จง้ความจ านงว่าเลือกที่จะรบัหรือไม่รบัอปุกรณภ์ายในหอ้งน า้เพื่อให้

เกิดการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสมและลดปรมิาณขยะ 

• ลดการหุม้พลาสติกภาชนะใส่อาหารภายในหอ้งพกั ดว้ยการน าไปใส่ในกล่องที่ผ่าน

การท าสะอาด ปลอดภัย  สามารถลดกระดาษหุ้มพลาสติกได้ถึง 20,000 ชิน้ต่อ

เดือน 

• การรณรงคล์ดรบั Health Report Book ดว้ยการใชแ้อปพลิเคชนัสมิติเวช พลสั เพื่อ

ลดปรมิาณกระดาษและยงัสามารถตรวจดผูลไดต้ลอดเวลา 

• การรณรงคใ์ห้น าภาชนะใส่อาหารและน า้ดื่มส่วนตัว การใช้น า้ ไฟอย่างประหยัด 

กิจกรรมรวมถุงลดถังขยะในชั้นส านักงาน 1 ห้องต่อ 1 ถัง เพื่อช่วยกันลดถุงขยะ 

100,000 ใบ/ปี 

• การรบับรจิาคของเพื่อปันสินคา้ที่ไม่ใชแ้ลว้เพื่อเป็นทุนการศกึษาแก่เด็กที่ขาดแคลน

ทุนทรพัย ์โดยในปี 2564 พนักงานสมิติเวชร่วมกันปันสินคา้ไดท้ั้งหมด 2,724 ชิน้ 

มลูค่า 187,140 บาท 

• โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  ไดร้ณรงคโ์ครงการ “Samitivej Wins Waste” เชิญ

ชวนใหน้ าขวดน า้พลาสติก PET มา Upcycling เป็น PPE Isoloation Gown  ซึ่งใน 

Pharse แรกตัง้เป้าหมายใหไ้ด ้1,000 ตวั 

• การรณรงคล์ดการใชก้ระดาษในองคก์ร 

2) โครงการการจดัเก็บขยะมลูฝอย 

บริษัทฯ ก าหนดโครงการเพื่อลดการใช้ถุงขยะที่มี เศษขยะจ านวนเล็กน้อยซึ่งท าให้

สิน้เปลืองถุงขยะจ านวนมาก และโครงการลดถังขยะในหน่วยงานที่วางถังขยะทั่วไปทุกโต๊ะ ให้

หน่วยงานทิง้ขยะรวมกันในหน่วยงาน  โดยแผนกแม่บา้นร่วมมือกับฝ่ายสนับสนุนทั่วไป จัดท า

โครงการลดถุงขยะ ลดโลกรอ้น ลดค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะถุงขยะทั่วไปในพืน้ที่แผนกผูป่้วยนอก 

ส่วนกลาง  และส านักงาน  นอกจากนี ้ไดต้ิดตัง้จุดแยกขยะ  เพื่อใหง้่ายต่อการน าไปก าจัดและ 

รีไซเคิล โดยคดัแยกเศษอาหาร ขวดน า้สะอาด กระดาษแหง้ ขยะย่อยสลายยาก และมีการจดัตัง้
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ถังขยะแยกประเภทไวท้ัง้หมด 7 จุด ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช  

ศรีนครนิทร ์

3) โครงการจดัการของเสียอนัตราย – การจดัการถงุมือยางทางการแพทย ์

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการจดัการขยะถงุมือยางที่ใชท้างการแพทยท์ี่สมัผสัเลือดหรือสาร

คดัหลั่งจากการใหบ้ริการ ซึ่งตอ้งถูกทิง้เป็นขยะติดเชือ้ในถงัขยะติดเชือ้เมื่อสิน้สดุการท าหตัถการ 

โดยใช้บริการผู้รับเหมาบริการก าจัดขยะติดเชือ้โดยเฉพาะ ซึ่งมีมาตรฐานการก าจัดของเสีย

อันตรายโดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิไม่ต  ่ากว่า 1,000 องศาเซลเซียสและควบคุมผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในทุกกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งโรงพยาบาลจะเขา้ตรวจคุณภาพตามขอ้ก าหนด

รวมถึงคณุภาพของอากาศ น า้ ขีเ้ถา้ ตลอดกระบวนการจดัการของเสียอนัตราย อย่างนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ รว่มกบัทีมควบคมุโรคติดเชือ้และแผนกส่ิงแวดลอ้ม 

4) โครงการจดัการของเสียอนัตราย – การจดัการแบตเตอรี่ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS 

บริษัทฯ ด าเนินโครงการขายคืนแบตเตอรี่ของเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินที่หมดอายุคืนให้

ผูผ้ลิตเพื่อลดปริมาณขยะอันตรายที่จะตอ้งถูกส่งไปก าจดั  และด าเนินการขายประมูล น าไปใช้

ประโยชน ์เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

           สถิติการจัดการขยะและของเสียอันตราย 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 
ปริมาณขยะที่เกิดขึน้ (Waste Generated) ตนั (t) 1,136.71 727.55 732.61 
    ปริมาณขยะอนัตรายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ตนั (t) 49.03 31.03 21.72 
    ปริมาณขยะติดเชือ้ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ตนั (t) 176.83 180.49 294.02 

    ปริมาณขยะไม่อนัตราย ตนั (t) 910.85 516.03 416.87 
ปริมาณขยะติดเชือ้ท่ีใชป้ระโยชนไ์ด ้ ตนั (t) 0 0 0 

ปริมาณขยะไม่อนัตรายท่ีใชป้ระโยชนต์่อได ้ ตนั (t)    
ปริมาณขยะที่ส่งก าจดัทัง้หมด 
(Waste Diverted from Disposal) 

ตนั (t) 1,136.71 727.55 732.61 

ปริมาณขยะอนัตรายท่ีส่งก าจดัทัง้หมด ตนั (t) 49.03 31.03 21.72 

ปริมาณขยะติดเชือ้ท่ีส่งจ ากดัทัง้หมด ตนั (t) 176.83 180.49 294.02 
    เผาก าจดั 
    Incineration without Energy Recovery 

ตนั (t) 176.83 180.49 294.02 

ปริมาณขยะไม่อนัตรายท่ีส่งก าจดัทัง้หมด ตนั (t) 910.85 516.03 416.87 

(2) การจดัการน า้และน า้เสีย 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางบริหารจดัการการใชน้ า้ในโรงพยาบาลและการปล่อยน า้เสียที่บ าบัด

แลว้โดยก าหนดใหม้ีการตรวจติดตามปริมาณน า้ใช ้ และระบุมาตรการเพื่อใหแ้น่ใจว่าน า้ที่ปล่อยจาก
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ระบบบ าบดัน า้เสียขององคก์รไดคุ้ณภาพตามขอ้ก าหนด   รวมทั้งก าหนดโครงการเพื่อการใชน้ า้ใหไ้ด้

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

(3) การจดัการพลงังาน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะท างานดา้นการจดัการพลงังานด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดใน

เรื่องดังกล่าวเพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดภาระการน าเข้าพลังงาน  และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมที่

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด รวมทั้งก าหนดโครงการเพื่อรณรงคก์ารประหยดัพลังงานและปรบัแนวทาง

เพื่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานสงูสดุ 

1) นโยบายอนรุกัษ์พลงังาน 

บรษิัทฯ ประกาศนโยบายอนรุกัษ์พลงังานเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นการจดั

การพลังงาน ด าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลงังานอย่างเหมาะสมและเป็นส่วน

หนึ่งของการด าเนินงานเพื่อความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด  ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลงังานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการท างานดว้ยการบูรณาการเทคโนโลยีและแนว

ปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  ก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังานและส่ือสารแก่บุคลากรทุก

คนเพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างถูกตอ้ง  บุคลากรทุกคนตอ้งรบัผิดชอบให้ความ

ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดและรายงานต่อคณะท างานดา้นการจัดการพลงังาน  

สนบัสนนุงานดา้นพลงังานทัง้ในดา้นทรพัยากรบคุคล งบประมาณ เวลาท างานการฝึกอบรม 

และส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น   ทบทวนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผน

ด าเนินงานดา้นพลงังานทกุปีโดยผูบ้รหิารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

2) โครงการปรบัแผนการเดินเครื่องท าน า้เย็น 

บริษัทฯ ด าเนินโครงการปรบัแผนการเดินเครื่องท าน า้เย็นโดยโดยวิเคราะหส์ัดส่วน

การใชพ้ลงังานของเครื่องท าน า้เยน็ซึ่งมอีตัราการใชพ้ลงังานท่ีค่อนขา้งสงู และปรบัลดชั่วโมง

การเดินเครื่องใหม่ติดตามผลการศกึษาและเพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดต่อคณุภาพการ

ใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาลลดค่าใชจ้่ายดา้นพลังงาน และยืดอายุการใชง้าน

ของเครื่องท าน า้เย็น 

3) โครงการพลงังานจากแหล่งหมนุเวียน 

บริษัทฯ ด าเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เพื่อ

เพิ่มอตัราการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งหมนุเวียนที่อาคาร 2 และอาคาร 3 และลดการซือ้ไฟฟ้า

จากภายนอก ผลการด าเนินโครงการตัง้แต่ปี 2562 ถึงครึ่งปีแรกของปี 2565 สามารถผลิต

ไฟฟ้าได ้1,131,539 กิโลวตัต-์ชั่วโมง คิดเป็นมลูค่า 4,752,463 บาท โดยคาดว่าจะสามารถ

คืนทุนภายในเวลาประมาณ 7.5 ปี  นอกจากนี ้ อยู่ระหว่างด าเนินการจดัตัง้โครงการ Solar 

Rooftop ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์เช่นกนัซึ่งจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที่ 1/2565 
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สถิติการใช้พลังงาน 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 Q2/2565 

ปริมาณพลงังานที่ใชท้ัง้หมด
ภายในองคก์ร (Total Energy 
Consumption Within 
Organization) 

กิโลวตัต/์ชั่วโมง 
(kWh) 

30,056,193 28,389,186 27,985,919 14,490,766 

เมกะวตัต/์
ชั่วโมง (MWh) 

30,056 28,389 27,986 14,491 

ความเขม้ขน้การใชพ้ลงังาน
ในองคก์ร (Energy 
Consumption Intensity 
within Organization) 

กิโลวตัต/์ชั่วโมง 
(kWh) 

ต่อตารางเมตร 
(kWh/m2) 

273 258 254 131 

การใชเ้ชือ้เพลิงจากแหล่ง
หมนุเวียน (Total Fuel 
Consumption from 
renewable) 

กิโลวตัต/์ชั่วโมง 
(kWh) 

150,000 281,163 425,912 274,464 

หมายเหต ุ   ปี 2565 เก็บขอ้มูลครึ่งปีแรก และอาคาร Japan เริ่มเก็บขอ้มูล ส าหรบัพืน้ที่ปรับ

อากาศในปี 2563 

 
สถิติการใช้พลังงานปี 2562 - ไตรมาส 2/2565 

 

30,056 28,389 27,986 

14,491 

273 
258 254 

131 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

2562 2563 2564 2565

เมกะวตัต/์ช ัว่โมง (MWh) กโิลวตัต/์ช ัว่โมง (kWh)
ตอ่ตารางเมตร (kWh/m2)



                                     55 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

(4) การจดัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ใชพ้ลังงานเป็นองคป์ระกอบหลักของการใหบ้ริการ ซึ่ง

ปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ไดว้่า  การใชพ้ลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ สมิติเวชตระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าว  จึงก าหนดใหต้ิดตามการใชพ้ลงังานในองคก์รและ

ก าหนดโครงการเพื่อใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุไปพรอ้มกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

เช่น 

• บริษัทฯ เปล่ียนเครื่อง MRI รุ่น 1.5 Tesla  ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดก๊าซฮีเลียม

เหลือเพียง 7 ลิตร ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากการลดการใชแ้ก๊สฮีเลียมดว้ย 

• การติดตัง้ Solar Roof สามารถช่วยลดปรมิาณ Co2 Emission 

System Production Solar Roof 2021 
Bldgs Solar Roof Kwh Bath Co2 Emission 

saved 
Equivalent 

Trees 
Mfg. Date 

1 150 kW 174,111 626,799 68,278 2,036 SEP 14 
2 128.5 kW 82,000 295,200 32,156 959 Jun 21 
3 136 kW 193,000 694,800 75,686 2,257 May 20 

Sum 414.5 kW 449,111 1,616,799 176,121 5,252  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดร้ว่มมือกบั SCG ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยควบคมุการใชพ้ลงังาน

ในหอ้งพักผูป่้วยในโดยมีเป้าหมายจะสามารถลดการใชพ้ลงังานได ้30% จากปกติ  ซึ่งจะเริ่มด าเนิน

โครงการในไตรมาสที่ 4/2565 

(5) การสนบัสนนุการคดัเลือกและใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการจดัหาอุปกรณ์และผลิตภัณฑต์่างๆ ท่ีน ามาใชง้านในกิจการโดย

ค านึงถึงการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ตวัอย่างเช่น 

• การเลือกใชอุ้ปกรณ ์MRI รุ่น 1.5 Testa ที่มีคุณสมบตัิเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มสามารถการ

ใชก๊้าซฮีเลียมลงกว่า 99% เป็นตน้ 

• การส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในหอ้งพักผูป่้วย  โดยสอบถาม

ความตอ้งการใชส่ิ้งของในหอ้งพกัเพื่อลดปรมิาณขยะหรือ Wasted Item 

• การลดพลาสติกหุ้มภาชนะ  เปล่ียนมาเป็นใส่กล่องรวมแทน  โดยภาชนะทุกชิน้ภายใน

กล่องผ่านการท าความสะอาด 100% จึงไดร้ว่มกันลดพลาสติกหุม้ภาชนะไดถ้ึง 20,000 ชิน้

ต่อเดือน 

• และอื่นๆ  
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(6) การอบรมใหค้วามรูด้า้นส่ิงแวดลอ้มแก่แพทยแ์ละพนกังาน 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกภาคส่วนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการมีสภาพแวดลอ้มดีและ

รว่มกนัรกัษาความสมดลุธรรมชาตใิหด้ทีี่สดุอย่างยั่งยืน  โดยจดัใหม้ีการใหค้วามรูผ่้านส่ือต่างๆ  รวมทัง้

ร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  จัดการอบรม Online Training ในหัวข้อ “BDMS Earth 

Healthcare Training Services 1 to 6 ครอบคลุมองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มอย่างครบวงจร  เช่น  Carbon neutral / Net Zero Emission, Green Supply Chain ESG: 

Sustainable Organization และ Smart and Sustainable Community เป็นตน้   

3.4 การพฒันาความยั่งยืนในมติิสงัคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ อย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้ง  ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่ งของแผนพัฒนาความยั่ งยืนขององค์กร 

(Sustainability Strategy)  โดยมีการด าเนินโครงการท่ีส าคญัดงันี ้

(1) กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ Samitivej New Life Fund:  ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว  เริ่ม

ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2553 มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความเชี่ยวชาญดา้นการแพทยม์าช่วยเหลือ

เด็กดอ้ยโอกาสใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  ใหไ้ดร้บัการรกัษาและเติบโตมาใชช้ีวิตไดป้กติและเป็น

ก าลงัของชาติต่อไป  ซึ่งประกอบ 3 กองทนุ ไดแ้ก่ 

• กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่หวัใจเด็ก 

• กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดกูเด็ก 

• กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่แกไ้ขกระดกูหลงัคด 

โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดจ้ัดกิจกรรมระดมเงินบริจาคสมทบทุนหลายกิจกรรม  เช่น การ

จ าหน่ายตุ๊กตาหมีและสินคา้ต่างๆ  รวมถึงการแข่งขนัฟุตบอล  กิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทาง 

เป็นตน้  รวมทั้งไดร้บัการสนบัสนุนจากผูใ้จบุญ และองคก์รพันธมิตรใหก้ารสนบัสนุนโครงการ

ต่างๆ ต่อเนื่อง  (โปรดดูรายละเอียดใน (3.1) การมีส่วนร่วมกับชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชน

เขา้ถึงบรกิารทางการแพทย)์ 

(2) ให้การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 : โดยไดร้่วมมือกับหน่วยงานรฐั หมอพรอ้ม ไทยรว่มใจ 

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเส่ียง นักเรียน 

นกัศึกษา ผูท้ี่เดินทางไปต่างประเทศ และเผยแพร่บทความสุขภาพใหก้ับประชาชน และยังได้

รว่มกบัพนัธมิตรในการจดักิจกรรมสมัมนาใหค้วามรู ้ใหบ้รกิารปรกึษาแพทยอ์อนไลนฟ์รีใหก้ับ

ประชาชนทัง้ในและต่างประเทศ 

(3) โครงก าร Health Station by Samitivej :  ซึ่ งบ ริษั ท ฯ  จัดห้อ งปฐมพยาบาลฉุก เฉิน 

ประกอบดว้ยทีมพยาบาล พรอ้มเครื่องมือแพทยใ์นการช่วยชีวิตเบือ้งตน้ที่ทันสมัยครบครนั 

รวมถึง  Motorlance รถมอเตอรไ์ซค์ฉุกเฉิน พรอ้มกับเชื่อมระบบ Tele Health เข้ากับศูนย์

รถพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถส่งต่อผูป่้วยมายงัโรงพยาบาล ไดอ้ย่างรวดเร็ว มาใหบ้ริการลู่ป่ัน

จกัรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สนามป่ันจกัรยานเจรญิสขุมงคลจิต 
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(4) ความร่วมมือกับมูลนิธิราชานุกูล : มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคดาวนซ์ินโดรม 

และรว่มรณรงคป์้องกนัความเส่ียงการเกิดดาวนซ์ินโดรมในทารกแรกเกิด 

(5) โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิต : โดยมีทีมแพทย ์พยาบาล และ

เจา้หนา้ที่ ออกหน่วยสขุภาพ ณ บา้นเด็กหญิงธัญพร 

(6) การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา : สมิติเวชให้ความส าคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและ

ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นซึ่งผูท้ี่เก่ียวขอ้งเคารพศรทัธา  โดยจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสาน

วฒันธรรมและศาสนามาโดยตลอด สรุปไดด้งันี ้

1) กิจกรรมด้านวัฒนธรรม :  จัดงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน ้าพระ เพื่อความเป็น 

สิรมิงคล  รดน า้ด าหวัผูใ้หญ่ และเชิญชวนเจา้หนา้ที่แต่งกายในชดุไทย เป็นตน้ 

2) กิจกรรมดา้นศาสนา : 

▪ กิจกรรมท าบุญเนื่องในวนัขึน้ปีใหม่  และงานท าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทกุปีเพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่องคก์ร 

▪ พิธีทอดผา้ป่าสามัคคีแด่วดัป่าอภัยคีรี สาขาของวดัหนองป่าพง ตัง้อยู่ที่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  ซึ่งไดด้  าเนินมาเป็นประจ ารวม 17 ปี  

3) กิจกรรมอื่น :  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติส าหรับผู้ป่วยหรือ

ผูร้บับริการชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการเอาใจใส่และส่งเสรมิการรกัษาพยาบาลแบบองคร์วม

อีกดว้ย เช่น 

▪ เทศกาลตรุษจีน  แจกสม้มงคลใหก้บัผูร้บับรกิาร 

▪ เทศกาลสงกรานต ์ พิธีรดน า้ขอพร สรงน า้พระพทุธรูป แจกผา้ไทยใหผู้ป่้วยใน 

▪ เทศกาลครสิตม์าส ประดบัตกแต่งตน้ครสิตม์าส 

▪ เทศกาลส าคญัของชาวญ่ีปุ่ น เช่น  ฮินะมะสึร ิเทศกาลวนัเด็กผูห้ญิง โดโดโมะโนฮิ 

เทศกาลวนัเด็กผูช้าย และทานาบาตะมตัสิร ิเทศกาลขอพรจากดวงดาว 

เป็นตน้ 

(7) โครงการให้การฝึกอบรม “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” : ในโอกาสที่ บริษัท กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) ครบรอบการด าเนินงาน 50 ปี  โรงพยาบาลในเครือ 

ทั่วประเทศจึงไดร้่วมมือกันจัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน

ส าหรับประชาชน  ภายใต้โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เพื่ อสร้างผู้ที่ มี

ความสามารถในการช่วยชีวิต และรณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นความส าคญัของการช่วยเหลือ

ชีวิตขัน้พืน้ฐานไดอ้ย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งหวงัต่อการเพิ่มอตัราการรอด

ชีวิต  และลดอตัราพิการของผูป่้วยฉกุเฉิน  พรอ้มกระตุน้ใหป้ระชาชนสรา้งเครือข่ายอาสา

ภายในชุมชนของตัวเอง  เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและ  

ผูป้ระสบเหตกุ่อนถึงมือแพทยไ์ดอ้ย่างทนัท่วงที 
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(8) โครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 12 กองทุนสมิติเวช New Life” :  ในเดือนธันวาคม 2564 กองทุน

สมิติเวช New Life ร่วมกับเหล่านักแสดง  ศิลปิน  และนักรอ้ง 5 ท่าน ผู้มีชื่อเสียงที่รัก

สขุภาพและมีจิตอาสาซึ่งอยากช่วยเหลือเด็กผูด้อ้ยโอกาส  โดยเชิญชวนผูม้ีจิตศรทัธารว่ม

บรจิาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กใหไ้ดร้บัการผ่าตดัหวัใจพิการแต่ก าเนิด  เด็กผูป่้วยตอ้ง

ไดร้บัการผ่าตดัปลูกถ่ายไขกระดูก  และการผ่าตัดกระดูกสันหลังคด  โดยทุกการบริจาค 

500 บาท  สามารถเลือกรบักระบอกน า้ที่ระลกึการกศุล 1 ใบ ท่ีศิลปินเป็นจิตอาสาทุกท่าน

ไดต้ั้งใจวาดลวดลายที่สวยงามลงบนกระบอกน า้เพื่อกิจกรรมนี ้โดยเฉพาะ  นอกจากนี ้ 

โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้ว่มกบั Lazada ซึ่งเป็นพนัธมิตรรว่มรณรงคโ์ครงการดงักล่าวผ่าน

โครงการ Lazada CARE  ในการจ าหน่ายกระบอกน า้ Celab Bottleผ่าน Online ในราคา

ใบละ 500 บาท อีกดว้ย 

(9) สมทบทุน Samitivej New Life Fund และส่งต่อกระบอกน ้าให้น้องๆ โรงเรียนวัด

กาหลง : เมื่อเดือนมีนาคม 2565 นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์  ผู้ช่วยผู้อ  านวยการ

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และครอบครวัไดบ้ริจาคสมทบทุนในโครงการสมิติเวช New 

Life จ านวน 101,000 บาท  และไดส่้งต่อกระบอกน า้การกศุลจ านวน 253 ใบ ใหก้บันอ้งๆ 

นกัเรียนโรงเรียนวดักาหลง  จงัหวดัสมทุรปราการ 

(10) โครงการ “80 ปี ไทยประกันชีวิต” : โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ร่วมกับไทยประกันชีวิต 

และมูลนิธิหนึ่งคนให ้หลายคนรบั  ร่วมสรา้งปาฏิหาริยท์ี่ยิ่งใหญ่ต่อลมหายใจใหน้อ้งกับ 

Campaign “80 ปี ไทยประกันชีวิต”  โดยเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคคนละ 80 บาท  

สมทบเงินเขา้กองทนุสมิติเวช New Life เพื่อชีวิตใหม่หวัใจเดก็  เพื่อช่วยเหลือเด็กโรคหวัใจ

พิการแต่ก าเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการผ่าตัดหัวใจเนื่องในโอกาส บริษัท  

ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ครบรอบการด าเนินงาน 80 ปี 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงิน 

บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงินส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 

มีนาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้นั้น ผลจาก

การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ถึงปัจจบุนั ส่งผลใหม้ีจ านวนผูป่้วยติดเชือ้

เพิ่มขึน้มาก แต่มีอาการไม่รุนแรง รวมทัง้ไทยไดก้ลบัมาเปิดประเทศอีกครัง้ ท าใหก้ลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติเพิ่มขึน้

จากปีก่อน ส่งผลใหร้ายไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 มีผลก าไรสทุธิหลงัภาษี 682 ลา้นบาท และ 319 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 114 และลดลงรอ้ยละ 34 

ตามล าดบัเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลก าไรสทุธิหลงัภาษี 651 

ลา้นบาท และ 341 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 91 และลดลงรอ้ยละ 14 ตามล าดบัเมื่อเปรียบเทียบเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน 
เม่ือพิจารณางบการเงนิรวม 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือน  

 

• รายได้ 

ปัจจบุนัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และศรีนครนิทร ์ผูใ้ชบ้รกิารหลกัยงัคงเป็นคนไทย 

ส าหรบัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  มีผูใ้ชบ้รกิารเป็นชาวต่างชาติประมาณ 45% โรงพยาบาล

สมิติเวช ศรีนครินทร ์ มีผูใ้ชบ้ริการเป็นชาวต่างชาติประมาณ 17% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

และอาหรบั โดยรายไดห้ลกัมาจากค่ายา เวชภณัฑ ์ค่าตรวจวิเคราะหแ์ลป และค่าแพทย ์

รายไดจ้ากค่ารกัษาพยาบาลและจ าหน่ายสินคา้ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 

3,382 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2564 เป็นเงิน 918 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 37 

โดยรายไดเ้พิ่มขึน้ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการตรวจหา
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โควิดส าหรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติ (Test & GO) และจากระบาดของโควิดสายพันธุโ์อมิครอน

ส าหรบัคนไทย รวมถึงรายไดจ้ากการตรวจสขุภาพ (Check up) ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

• ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรวมส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 2,544 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันของปี 2564 เป็นเงิน 458 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22 ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนขายและ

ใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 372 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 23 และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 

86 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 19  โดยเพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกบัรายได ้

• ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 177 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน

ของปี 2564 เป็นเงิน 96 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 117 

• ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565  มีจ านวน 682 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน

ของปี 2564 เป็นเงิน 363 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 114 

เม่ือพิจารณางบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือน  

 

• รายได้ 

รายไดจ้ากค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 2,677 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกันของปี 2564 เป็นเงิน 715 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 36 โดยรายไดเ้พิ่มขึน้ทั้ง

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้จากการตรวจหาโควิดส าหรับ

นกัท่องเที่ยวต่างชาติ (Test & GO) และจากระบาดของโควิดสายพนัธุโ์อมิครอนส าหรบัคนไทย 

รวมถึงรายไดจ้ากการตรวจสขุภาพ (Check up) ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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• ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 1,997 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปี 2564 เป็นเงิน 349 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 21 ซึ่งแบ่งเป็นตน้ทนุขายและบรกิาร

เพิ่มขึน้ 286 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 63  

ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 18 โดยเพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกบัรายได ้

• ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 143 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน

ของปี 2564 เป็นเงิน 75 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 111 

• ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 651 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของ

ปี 2564 เป็นเงิน 310 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 91 

กระแสเงนิสด 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงินรวม 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลง % 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 897 763 134 17.56 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (1,333) (215) (1,118) 520.00 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน (618) 3 (621) (20,700) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึ ้น
(ลดลง)สทุธิ 

(1,054) 551 (1,605) (291.29) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,774 1,112 662 59.53 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด 720 1,663 (943) (56.70) 

ส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัท และบรษิัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลงสุทธิ 1,054 ลา้นบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันตน้งวด  จ านวน 1,774 ลา้นบาท  

เป็นผลใหเ้งินสดสทุธิปลายงวดคงเหลือเท่ากบั 720 ลา้นบาท 

รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดงันี ้

1. บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดเป็นจ านวน  897  

ลา้นบาท ดงันี ้

• จากก าไรก่อนภาษี 895 ลา้นบาท ปรบักระทบดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายประมาณ 

169 ล้านบาท รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่ายประมาณ 15 ลา้นบาท  ค่าใช้จ่าย

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 10 ลา้นบาท และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บรษิัทรว่ม 21 ลา้นบาท 
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• การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยจ์ากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 251 ลา้นบาท และหนีสิ้นจากการ

ด าเนินงานเพิ่มขึน้ 123 ลา้นบาท 

• จากดอกเบีย้รบั จ านวน 2 ลา้นบาท 

• จ่ายภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวน 25 ลา้นบาท 

2. บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเงินสดใชไ้ปสทุธิในกิจกรรมลงทนุจ านวน 1,333 ลา้นบาท ดงันี ้

• สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 880 ลา้นบาท 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึน้ 366 ลา้นบาท 

• เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณท์างการแพทย ์และสินทรพัยถ์าวรอื่น 77 ลา้นบาท 

• เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 10 ลา้นบาท 

3. บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีเงินสดใชไ้ปสทุธิในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 618 ลา้นบาท ดงันี ้

• จ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 18 ลา้นบาท 

• เงินปันผลจ่าย 600 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้เงินสดคงเหลือปลายงวดจ านวน 721 ลา้นบาท เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารทัง้จ านวน 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร    

▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ 40.46 33.38 7.08 

▪ อตัราก าไรสทุธิ 19.96 12.77 7.19 

▪ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 6.28 3.01 3.27 

▪ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 7.01 3.23 3.78 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 2.59 1.96 0.63 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 34.72 45.88 (11.16) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 มีนาคม 

2565 
31 มีนาคม 

2564 
เปลี่ยนแปลง % 

สินทรพัยร์วม 14,462 14,109 353 2.50 

หนีส้ินรวม 3,537 3,869 (332) (8.58) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่รวม 10,073 9,391 682 7.26 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 10,925 10,240 685 6.69 
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สินทรัพย์รวม ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 14,462 ล้านบาท 

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 353 ลา้นบาท  เนื่องจากลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 286 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืม

ระยะสัน้แก่บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 366 ลา้นบาท สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 880 ลา้นบาท เงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 21 ล้านบาท และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลดลง 1,053 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 8 ลา้นบาท สินทรพัยห์มุนเวียนอื่นลดลง 33  

ลา้นบาท ที่ดิน อาคาร อปุกรณล์ดลง 95 ลา้นบาท และสินทรพัยสิ์ทธิการใชล้ดลง 16 ลา้นบาท 

หนี้สินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 3,537 ล้านบาท 

เปล่ียนแปลงลดลง 332 ลา้นบาท เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 37 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย

เพิ่มขึน้ 118 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 152 ล้านบาท หนี ้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึน้ 1  

ลา้นบาท หนีสิ้นตามสัญญาเช่าลดลง 14 ลา้นบาท รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับัญชีลดลงสทุธิ 13 ลา้นบาท 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น ลดลง 603 ลา้นบาท และประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังานลดลง 9 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 10,925  

ลา้นบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 685 ลา้นบาท 

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
(forward looking) 

ไม่มี 
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4.3 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับไตรมาส 1 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

ส าหรับไตรมาส 1 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

2565 2564 2564 2563 2565 2564 2564 2563 

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)         

สินทรพัยร์วม 14,461.90 14,036.74 14,108.91 13,730.34 12,014.11 11,995.00 11,857.07 11,889.45 

หนีส้ินรวม 3,536.69 3,233.96 3,868.55 3,245.72 3,994.74 3,828.49 4,488.69 4,055.54 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 10,072.63 10,026.58 9,390.53 9,715.74 8,019.37 8,166.51 7,368.38 7,833.91 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)         

รายไดค้่าบริการคนไข ้ 3,347.48 2,432.29 10,728.97 10,209.79 2,676.74 1,962.03 8,545.36 8,118.92 

รายไดร้วม 3,418.26 2,494.93 11,010.34 10,475.93 2,794.31 2,060.33 8,816.18 8,406.70 

ก าไรสทุธิ 682.14 318.70 1,491.29 1,447.40 650.99 340.83 1,375.43 1,335.79 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ         

จ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระเต็มมลูค่า 
(ลา้นหุน้) 

 
100 100 100 100 

 
100 100 100 100 

มลูค่าตามบญัชีขัน้พืน้ฐาน (บาท) 100.73 100.27 93.91 97.16 80.19 81.67 73.68 78.34 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 6.82 3.19 14.91 14.47 6.51 3.41 13.75 13.36 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)  - - 13.50 13.00 - - 13.50 13.00 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ         

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)         
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าบริการคนไข ้ 37.63 (16.65) 5.09 (18.26) 36.43 (16.21) 5.25 (19.11) 

อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ 114.04 (33.66) 3.03 (27.68) 91.00 (14.42) 2.97 (24.52) 

ความสามารถในการท าก าไร (ร้อยละ)         

อตัราก าไรขัน้ตน้  40.46 33.38 34.64 35.03 41.11 34.23 35.28 35.54 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ 
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA Margin)  

 
 

30.79 24.13 24.44 25.14 

 
 

34.68 28.52 26.69 27.45 

อตัราก าไรสทุธิ 19.96 12.77 13.54 13.82 23.30 16.54 15.60 15.89 

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ฉลี่ย 6.30 2.98 14.20 14.06 6.65 3.44 14.40 14.14 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้เฉลี่ย 6.79 3.39 15.61 15.21 8.04 4.53 18.10 17.38 

การบริหารสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน         
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.02 3.31 2.42 3.14 1.99 2.13 1.58 1.87 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 15.84 12.58 49.87 48.17 27.50 21.02 77.38 75.55 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 34.72 45.88 43.06 50.34 37.05 48.98 44.94 53.57 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 5.68 7.15 7.32 7.58 3.27 4.28 4.72 4.83 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 43.06 48.28 47.80 51.67 41.34 49.57 48.87 53.16 
ภาระหนีแ้ละความสามารถในการช าระหนี ้
(เท่า) 

 
   

 
   

อตัราส่วนเงินกูย้ืมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.01 0.00 0.01 0.01 0.11 0.11 0.13 0.14 

อตัราส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (0.07) (0.16) (0.18) (0.11) 0.03 (0.07) (0.08) (0.02) 

อตัราส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อ EBITDA (0.64) (2.76) (0.65) (0.41) 0.30 (1.04) (0.26) 0.07 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 360.38 154.87 187.08 208.23 151.79 73.68 78.25 71.35 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
(FINANCIAL RATIOS) 

การแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญไตรมาส 1 สิน้สุดวันที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564  
และส าหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

อัตราส่วน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไตรมาส 1 สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

ไตรมาส1สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

2565 2564 2564 2563 2565 2564 2564 2563 
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง  

(LIQUIDITY RATIO) 
         

 1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(Current  Ratio) 

เท่า 3.02 3.31 2.42 3.14 1.99 2.13 1.58 1.87 

 1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 
(Quick  Ratio) 

เท่า 2.43 2.69 2.05 2.45 1.50 1.68 1.32 1.44 

 1.3 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้  
(Accounts  Receivable Turnover) 

เท่า 2.59 1.96 8.48 7.25 2.43 1.84 8.12 6.81 

 1.4 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 
(Average  Collection  Period) 

วนั 34.72 45.88 43.06 50.34 37.05 48.98 44.94 53.57 

 1.5 อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 
(Inventory  Turnover) 

เท่า 15.84 12.58 49.87 48.17 27.50 21.02 77.38 75.55 

 1.6 ระยะเวลาการหมนุเวียนของสินคา้คง
คลงั  (Inventory  Turnover Period) 

วนั 5.68 7.15 7.32 7.58 3.27 4.28 4.72 4.83 

 1.7 อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ 
(Accounts  Payable Turnover) 

เท่า 2.23 1.86 7.64 7.06 2.18 1.82 7.47 6.87 

 1.8 ระยะเวลาจ่ายหนีเ้ฉลี่ย  วนั 40.33 48.28 47.80 51.67 41.34 49.57 48.87 53.16 
           
2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา

ก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
         

 2.1  อตัราก าไรขัน้ตน้ 
       (Gross  Profit  Margin  on  Sales) 

% 40.46 33.38 34.64 35.03 41.11 34.23 35.28 35.54 

 2.2  อตัราก าไรสทุธิ 
       (Profit  Margin  on  Sales) 

% 19.96 12.77 13.54 13.82 23.30 16.54 15.60 15.89 

 2.3  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
       (Return  on  Equity) 

% 6.79 3.39 15.61 15.21 8.04 4.53 18.10 17.38 

           
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน  (EFFICIENCY RATIO) 
         

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์
(Return  on  Asset) 

% 6.30 2.98 14.20 14.06 6.65 3.44 14.40 14.14 
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อัตราส่วน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไตรมาส 1 สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

ไตรมาส1สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 

2565 2564 2564 2563 2565 2564 2564 2563 
4. อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน

(FINANCIAL POLICY RATIO) 
         

 4.1  อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
       (Debt  to  Equity) 

เท่า 0.35 0.32 0.41 0.33 0.50 0.47 0.61 0.52 

 4.2  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 
       (Interest  Coverage) 

เท่า 360.38 154.87 187.08 208.23 151.79 73.68 78.25 71.35 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญ 

5.1 ขอ้มลูทั่วไป 

ชื่อ : บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลกัประเภท : บรกิารทางการแพทย ์(Health Care Services) 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107536000048 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 133 สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ : 02-022-2222 
โทรสาร : 02-391-1290, 02-381-3490 
Home Page : www.samitivejhospitals.com 
E-mail : info@samitivej.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัทัง้หมด 100 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 
นิติบคุคลทีบ่ริษทัถือหุ้นตั้งแต ่10% ขึน้ไป ของทุนจดทะเบียนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
(1) บริษัท เออรว์ิ่ง เชอริเดน เอส อี จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน : 488 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-378-9237 
โทรสาร : 02-378-9179 
ประกอบกิจการ : บรหิารและจดัการทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรกัษาพยาบาล 
ทนุจดทะเบียน : 100,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั  10,000 หุน้   

มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : 10,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
 

(2) บริษัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากัด 
ที่ตัง้ส านกังาน : 488 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-378-9238 
โทรสาร : 02-378-9171 
ประกอบกิจการ : ภัตตาคารและอาหารสุขภาพรวมทั้งการบริการดา้นสนับสนุน 

อนัเป็นส่วนประกอบหรือเพิ่มคณุค่าต่างๆ ในธุรกิจรกัษาพยาบาล 
ทนุจดทะเบียน : 14,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั  1,400,000 หุน้   

มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : ถือหุน้ 1,400,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
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(3) บริษัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากัด 
ที่ตัง้ส านกังาน : 488 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-378-9249 
โทรสาร : 02-378-9179 
ประกอบกิจการ : เพื่อเป็นบรษิัทท่ีลงทนุถือหุน้ตราสารหรือหลกัทรพัยใ์นบรษิัทอื่น 
ทนุจดทะเบียน : 80,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ จ านวน 800,000 หุ้น 

มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : รวม 800,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
 

(4) บริษัท ดิจทิัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด 
ที่ตัง้ส านกังาน : 488 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-378-9249 
โทรสาร : 02-378-9179 
ประกอบกิจการ : เพื่อเป็นบรษิัทลงทนุและพฒันาธรุกิจทางดา้นการแพทย ์
ทนุจดทะเบียน : 400,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามัญ จ านวน 4,000,000 

หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนช าระแล้ว 199,990,000 
บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : รวม 4,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
 

(5) Samitivej International Company Limited 
ที่ตัง้ส านกังาน : ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 
ประกอบกิจการ : เพื่อเป็นบรกิารรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก 
ทนุจดทะเบียน : 1,250,000 เหรียญสหรฐั 
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : รอ้ยละ 80 ของทนุจดทะเบยีน ถือหุน้โดย 

บรษิัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 
 

(6) บริษัท สมิตเิวช ศรีราชา จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังาน : 8 ซอยแหลมเกต ุ ถนนเจิมจอมพล 

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี  20110 
โทรศพัท ์ : 038-320-300 
โทรสาร : 038-324-123 
ประกอบกิจการ : โรงพยาบาลเอกชนขนาด 234 เตยีง ในนาม 

“โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา” 
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ทนุจดทะเบียน : 187,510,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 
จ านวน 18,751,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : 13,213,150 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 70.46 ของทนุจดทะเบยีน 
 

(7) บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเทม็ส ์จ ากัด 
ที่ตัง้ส านกังาน : 2301/2 ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์ : 02-762-4000 
โทรสาร : 02-762-4072 
ประกอบกิจการ : ให้ค าปรึกษาดา้นการบริหารงาน  ให้บริการห้องทดลอง   การ

ตรวจวิเคราะหแ์ละคน้ควา้เก่ียวกับยารกัษาโรค ใหบ้ริการจดัซือ้ 
สินคา้และอุปกรณ์ รวมทั้งยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย ์
บรกิารประมวลผลระบบบญัชี และอื่นๆ เป็นตน้ 

ทนุจดทะเบียน : 75,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 7,500,000 หุน้ 
มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : รวม 1,578,201 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 21.04 ของทนุจดทะเบียน 
 

(8) บริษัท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ากดั  
ที่ตัง้ส านกังาน : 488 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-378-9249 
โทรสาร : 02-378-9179 
ประกอบกิจการ : ประกอบธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละใหบ้ริการแพลตฟอรม์

ดิจิทลัเก่ียวกับการบริบาลและบริการแพทยท์างไกลดา้นผิวหนัง
และความงาม  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านใหส้ามารถ
เขา้ถึงบรกิารทางการแพทยแ์ละบรกิารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ จ านวน 500,000 หุ้น 
มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ : รวม 300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 60 ของทนุจดทะเบยีน 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02-009-9000 โทรสาร  02-009-9991 

ผูส้อบบญัชี : บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 

193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02-264-0777, 02-264-9090 

โทรสาร  02-264-0789-90 

ชื่อผูส้อบบญัชี : นายวชิาติ  โลเกศกระว ี  ทะเบียนเลขที่  4451 

นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ        ทะเบียนเลขที่  4377 

นายส าราญ  แตงฉ ่า  ทะเบียนเลขที่  8021 

ที่ปรกึษากฎหมาย : 1) บรษิัท เดอะเชมเบอรส์ จ ากดั 

เลขที่ 75 อาคารไวท้กรุ๊ปทาวเวอร ์2 ชัน้ 1 

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 

แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

โทรศพัท ์02-713-6250-2  โทรสาร 02-713-6253 

2) บรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั 

62/15 ถนนธนิยะ แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์02-235-3339 โทรสาร 02-235-3076 
 

5.2 ขอ้มลูส าคญัอื่น 

บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ในบรษิัทฯ จ านวนรอ้ยละ 95.764 ของจ านวนหุน้และ

จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบรษิัท  ส่งผลใหบ้รษิัทฯ เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทดงักล่าว 
 

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มีผลกระทบต่อสินทรพัยแ์ละการด าเนินกิจการ

อย่างมีนยัส าคญั 
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ส่วนที ่2   การก ากับดูแลกิจการ 
 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีจะส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  รวมถึง

สนับสนุนใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บริษัทฯ จึงได้น าหลักการบริหารกิจการที่ดี  และ

แนวทางของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ โดยน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกับลักษณะ

การด าเนินธุรกิจและวฒันธรรมขององคก์ร  เพื่อใหอ้งคก์รด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดี

อย่างยั่งยืน  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารองคก์ร และด าเนินธุรกิจสถานพยาบาลในระดบัแนว

หน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   ที่ให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Governance System)  ภายใต้

วิสัยทัศน์ “Agile Organization of Vaule”  เพื่ อ เป็นองค์กรแห่งคุณค่า ยืดหยุ่น  ว่องไวต่อการ

เปล่ียนแปลง  โดยมีเป้าหมายใหอ้งคก์รมีความเจรญิเติบโตและสรา้งคณุค่าอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการไดจ้ดัใหอ้งคก์รมีมาตรการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวปฏิบตัิในระดบัสากลที่ดี  

จดัใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่และกระจายอ านาจในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกรรมการ สรุป

ไดด้งันี ้

(1) การแยกต าแหน่ง 

(1.1) ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และบริษัทฯ ได้ก าหนดให้

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ัดการตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้

ประธานกรรมการบริษัทสามารถท าหน้าที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี

อิสระในการตัดสินใจรวมถึงก ากับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทใหท้ าหนา้ที่

ไดอ้ย่างโปรง่ใสปราศจากอคติ  ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะท าหนา้ที่อย่างเที่ยงธรรมใน

การดูแลการใชน้โยบายและแนวทางเชิงกลยุทธต์ามที่จัดท าขึน้ตลอดจนด าเนินการ

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทจนส าเร็จและดแูลใหก้รรมการ

ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและตัง้ค าถามที่เป็นประโยชนอ์ย่างมีอิสระจากฝ่าย

บรหิารในระหว่างการประชมุแต่ละครัง้ 

(1.2) บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิัท  จะตอ้งไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อใหก้รรมการสรรหาฯ สามารถตดัสินใจในการ

ท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระจากคณะกรรมการบรษิัท 
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(1.3) บรษิัทฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิัทกบัฝ่ายบรหิาร

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยคณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่ก าหนด

นโยบายและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิารในระดบันโยบาย 

(1.4) คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระดับกรรมการ เพื่อท า

หน้าที่ตามที่มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  และการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Committee and 

Sub Committee)  เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ลว้แต่กรณี 

(1.5) ฝ่ายบริหารภายใตก้ารก ากับดูแลของกรรมการผูจ้ัดการ จะท าหนา้ที่บริหารงานให้

เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

(2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

แม้ว่าในหลักการกรรมการบริษัทไม่ควรด ารงต าแหน่งกันยาวนาวในระดับหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากการขาดแคลนบคุลากรที่มีประสบการณค์วามรูค้วามเขา้ใจในสาย

อาชีพดา้นการรกัษาพยาบาล  และขอ้จ ากัดในการสรรหาบุคลากรผูเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง

แทนอย่างเหมาะสม  รวมทัง้ประโยชนท์ี่เกิดจากความรู ้ความเขา้ในธุรกิจ ตลอดจนประเด็น

ความเส่ียงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจด้านการ

รกัษาพยาบาล  ซึ่งเป็นประเด็นที่ส  าคัญในการน ามาพิจารณาคัดสรรกรรมการ  ซึ่งตอ้ง

อาศยัผูท้ี่มีความช านาญเฉพาะดา้นอย่างแทจ้ริงที่จะสามารถเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้

อย่างถ่องแท ้ ดงันัน้  บรษิัทฯ จึงยงัไม่ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัของเวลาในการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการอย่างเป็นทางการ 

(3) การก าหนดจ านวนบริษัทที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัทฯ มีนโยบายก าหนดใหก้รรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการ

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (รวมต าแหน่ง

กรรมการในบรษิัทดว้ย) เนื่องจากอาจมีผลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษิัทใดบรษิัทหนึ่งท าได้

ไม่เต็มที่ 

(4) บทบาทหนา้ที่ของกรรมการ 

(4.1)  หนา้ที่และความรบัผิดชอบคณะกรรมการบรษิัทฯ 

• คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่โดยใชค้วามรู ้ความสามารถใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อการด าเนิน งานของบริษัท  ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามมติ

ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์

ของบริษัท  และมีอ านาจกระท าการใดๆ ตามที่ระบุไวใ้นหนังสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
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• ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน  

ตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งในกิจการอีกดว้ย 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ที่ก าหนดไว ้ รวมถึงพิจารณาอนมุตัิแผนธุรกิจ  งบประมาณประจ าปี  อนมุตัิการ

ลงทนุ และการตดัสินทางการเงิน 

• จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อ

ด าเนินการตรวจสอบ  ดูแลการปฏิบัติ งาน  และประสานงานร่วมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหาร  ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท

และบรษิัทย่อย  เพื่อใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนดไว  ้

• มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  

จดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม  สม ่าเสมอ  ตลอดจนมี

การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเป็นมาตรฐานและโปรง่ใส 

• ด าเนินการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(1) รายงานส่วนไดเ้สียของตน  คู่สมรส  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามที่ก าหนดไวใ้น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงแจ้งการถือ

หลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ต่อเลขานุการ

บริษัทเพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทเพื่อทราบ 

(2) ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

เก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ  และการเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

(3) รายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที่มีความ

เก่ียวขอ้ง  ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย  ทั้งนี ้เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส  จึงใหม้ีการ

รายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยก ากับดูแลการ

บริหารงานด้านต่างๆ  รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติ

หนา้ที่ตามวตัถปุระสงคแ์ลว้แต่กรณีดว้ย 
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(5) รายงานของคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษิัทฯ  และสารสนเทศทางการ

เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงินของบริษัทฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ

บญัชีที่รบัรองทั่วไป  โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่าง

สม ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอย่างระวงัในการประมาณการที่ดีและเหมาะสมในการ

จัดท า  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

• คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่ดี  และมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกตอ้ง  และใหม้ั่นใจ

อย่างมีเหตุผลว่า  การบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเพียงพอ  

รวมทัง้ป้องกนัไม่ใหเ้กิดจดุอ่อนหรือเกิดการทุจรติหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี

สาระส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล

รบัผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาและรบัทราบใน

เรื่องต่างๆ สม ่าเสมอ 

(6) การพฒันาองคค์วามรูข้องคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดส้นับสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้อบรมหลักสูตรต่างๆ ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Chairman2000 Directors Certificate 

Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น และรวมทั้งการ

อบรมซึ่งจดัขึน้เองโดยบริษัทฯ และสถาบนัอื่นๆ เพื่อใหท้่านกรรมการและผูบ้รหิารตลอดจน

เจ้าหน้าที่ในทุกระดับของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีในบทบาทและหน้าที่อันเป็นไปตาม

หลัก เกณฑ์การก ากับดูแลกิจการและข้อพึ งปฏิบัติที่ ดี  (Code of Best Conducts)  

ตลอดจนการอบรมกฏระเบียบ นโยบาย หรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง 

(7) การประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

บริษัทฯ ได้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ล่วงหนา้ตลอดปี  และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  ส าหรบัการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติจะจัดใหม้ีการประชุมทุกสองเดือน  และก าหนดให้

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหก้รรมการ

บรษิัทและกรรมการบรหิารทุกท่านทราบก าหนดการประชุมล่วงหนา้และสามารถจดัสรรหา

เวลาเขา้รว่มประชมุไดท้กุครัง้  โดยในการประชมุวาระปกติจะมีการก าหนดวาระการประชมุ

ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า  และมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ไดม้อบหมายไว ้ ซึ่งเลขานุการ
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บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ  

เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนการเขา้รว่มประชมุ 

ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  บริษัทมิได้ก าหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้า  ทั้งนี ้การประชุมของ

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ  เป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณา

เรื่องที่จะตอ้งเขา้ประชุมตามหน้าที่ที่ไดก้ าหนดไว ้ โดยบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ 

ชดุย่อย รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การด าเนินกิจการตามหลกัความถูกตอ้ง ไม่เอาเปรียบผูร้ับบริการ พันธมิตร

ทางธุรกิจ รวมถึงการปลกูฝังความเป็นธรรมใหก้ับพนกังานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการสรา้งความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายโดยปฏิบตัิอย่าง

เท่าเทียมกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่

คณุค่าของธุรกิจ) โดยมีแนวทางสรุปไดด้งันี ้

(1) ผู้มาใช้บริการ :  บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดว้ยคุณภาพและมาตรฐานการ

รกัษาพยาบาลระดบัสงู โดยเอาใจใส่และพฒันาการบรกิารท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

โดยค านึงถึงลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง  มีหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียนและขอ้แนะน าของ

ลกูคา้ เพื่อรีบด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงใหเ้ร็วที่สดุ  และปฏิบตัิตามสิทธิของผูป่้วยอย่าง

เครง่ครดั โดยมีแนวทางดงันี ้

การเคารพสิทธิผูป่้วย 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางส าหรบัการใหบ้ริการดูแลรกัษาผูป่้วยของกลุ่มโรงพยาบาล

สมิติเวช ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานสิทธิผูป่้วย และจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ ภายในการก ากบัดแูลขององคก์รวิชาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาล ดงันี ้

1) ก าหนดใหเ้ป็นภารกิจของบุคลากรทุกคนที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม “ค าประกาศสิทธิ

ผูป่้วย” 

2) ก าหนดใหม้ีการจัดอบรมบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลรกัษาผูป่้วยใหท้ราบ 

เขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีความรบัผิดชอบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิ

ผู้ป่วยและครอบครัว ความเชื่อและคุณค่า ส่วนบุคคล  โดยไม่จ ากัดสิทธิ

เนื่องจากเชือ้ชาติ ศาสนา เพศหรือฐานะ เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการดูแล

รกัษาไดโ้ดยไม่จ ากดัสิทธิ 

3) ก าหนดใหบ้คุลากรปฏิบตัิตามนโยบายของโรงพยาบาล 

4) ก าหนดใหม้ีการมีการธ ารงไวซ้ึ่งระบบพัฒนาคุณภาพ เรื่องสิทธิผูป่้วย รวมทั้ง

กระบวนการติดตาม ทบทวน และพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชนข์องผูป่้วย 
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5) ก าหนดใหม้ีการดูแลผูป่้วยตามสิทธิทางกฎหมาย พรบ. สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 ในการรกัษาความเป็นส่วนตวั อนัไม่มีผลกระทบต่อการดแูลรกัษา 

6) ใหก้ารรบัรอง “ค าประกาศสิทธิของผูป่้วย” จัดท าและติดค าประกาศดังกล่าว 

ตามสถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล  เพื่อให้ทั้งบุคลากร ผู้ป่วย และญาติได้

รับทราบและท าความเข้าใจ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาญ่ีปุ่ น 

7) ก าหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรกัษาตามสิทธิที่จะไดร้บับริการ  โดยไม่มีการ

เลือกปฏิบตัิ  เนื่องจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สงัคม 

ลทัธิการเมือง เพศ อายุ และลกัษณะของความเจ็บป่วย มีการตรวจเยี่ยมอาการ

ผูป่้วย 

8) แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรกัษาความลบัของผูป่้วย 

(2) พนกังาน :  บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกันดว้ยความเป็นธรรม  และใหผ้ล 

ตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม  พรอ้มที่จะรบัฟังความคิดเห็นและความตอ้งการ

ของพนกังานในทกุโอกาส 

(3) คู่คา้ :  บรษิัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทุกรายอย่างเสมอภาค โปรง่ใส และเป็นธรรม ปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขขอ้ตกลงตามสญัญา  โดยมีกระบวนการคดัเลือกคู่คา้อย่างยตุิธรรมและโปรง่ใส 

(4) คู่แข่ง :  บริษัทฯ ไดป้ระพฤติตามกรอบกติกาการด าเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี  รกัษา

บรรทดัฐานท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท าลายคู่แข่งทกุกรณี 

(5) ชุมชน :  บริษัทฯ ด าเนินกิจการต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อสงัคม รวมทัง้ไดค้  านึงถึงการรกัษา

สภาพแวดลอ้มของสังคมและชุมชน  โดยก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับการรกัษาและบ าบัด

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการจดักิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชนต์่อชมุชนและสงัคมโดยรวมใน

ทกุโอกาสที่เหมาะสม 

(6) ผูถื้อหุน้ :  คณะกรรมการตระหนกัในสิทธิของผูถื้อหุน้โดยจดัใหม้ีระบบซึ่งใหค้วามมั่นใจว่า  

ผูถื้อหุน้ทุกท่านจะไดร้บัการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน  และละเวน้การกระท าใดๆ ที่เป็นการ

จ ากดัโอกาสในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบรษิทัฯ  สิทธิในการไดร้บัใบหุน้และโอนหุน้  การ

รบัเงินปันผล  ตลอดจนการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ 

 (6.1)   สิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ 

สิทธิของผูถื้อหุน้และการแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนในการประชุม  

สรุปไดด้งันี ้

(6.1.1)   ผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ ดงันี ้

 1)  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1.1) ผูถื้อหุน้ทกุคนมีเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 

1.1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

1.3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั

เลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งใน

ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่

จะพึงมี ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

2)  ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกัน

ไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียง 

(6.1.2) ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปีของบริษัทฯ พรอ้มกับ

ก าหนดค่าตอบ แทนในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

(6.1.3) ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีและจะไดร้บัเงินปันผลโดย

แบ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

(6.1.4) สิทธิในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ : 

คณะกรรมการไดส่้งเสรมิและใหค้วามส าคญัในการจดัการประชุมผู้

ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และได้เชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมการ

ประชุมดว้ย เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน  ที่ปรึกษากฎหมาย  และผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ เป็นตน้  เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และ

พิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ  ประธานกรรมการ หรือประธานใน

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  รวมทั้งได้จด

บันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน  พรอ้มกับได้เปิดเผยมติที่

ประชุมต่อผู้ถือหุ้น  หน่วยงานราชการที่ เก่ียวข้อง  นักลงทุน  และ

ประชาชนทั่วไปทราบตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎระเบียบของ

ทางการดว้ย 

1) ก าหนดนดัการประชมุ 

• ผู้ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่

จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน  ซึ่งมี
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หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิบของจ านวนหุ้นที่

จ  า ห น่ า ย ได้ทั้ ง ห ม ด   จ ะ เข้ า ชื่ อ กั น ท า ห นั ง สื อ ขอ ให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้ห้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัไดร้บั

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

• ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น

หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียด

ตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่า  เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี   รวมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว  จะจดัส่งใหผู้ถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  

ทั้งนี ้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกนัสามวนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

• ผู้ถือหุ้นมี สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุผูถื้อหุน้  จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นท่ีบรรลนุิติภาวะเขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  ในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดและอย่างน้อย

จะตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้

▪ จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 

▪ ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

▪ ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

2) องคป์ระชมุและการด าเนินการประชมุ 

• ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อ

หุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้าคน  หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่

นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใดเมื่อล่วงเวลา

นัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่
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ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้

เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การ

ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  

ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย

กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  ในการประชุมครัง้หลังนี ้ไม่บังคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

• ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่

ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 

ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 

ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชมุ 

3) การออกเสียงลงมติ 

• การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้  ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ทุก

คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  มติที่ประชุมผูถื้อ

หุน้นั้น  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนท่ีถือว่าหุน้หน่ึงมี

หนึ่งเสียงนั้น  มิให้ใช้กับกรณีที่บริษัทฯได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและ

ก าหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามญั 

• กรณีผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเรื่อง

ใด  หา้มออกเสียงในเรื่องนั้น  ยกเวน้การออกเสียงเลือกตัง้  หรือ

ถอดถอนกรรมการ 

4) หลงัการประชมุ 

บริษัทฯ ด าเนินการแจง้มติของที่ประชุมต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  พรอ้มกบัผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  จึงได้ก าหนด

จรรยาบรรณขอ้พึงปฏิบตัิใหพ้นกังานยึดถือเป็นหลกัเกณฑ์และกรอบในการปฏิบตัิงาน  โดยส่ือสารใหพ้นกังาน

มีความเข้าใจในเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณดังกล่าว   และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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ตลอดจนจดัใหม้ีระบบการรายงานการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณหรือมีการฝ่าฝืน  หรือมีการปฏิบตัิที่

ส่อไปในทางทจุรติอีกดว้ย  ขอ้พึงปฏิบตัิสรุปไดด้งันี ้

(1) การเคารพกฎหมาย 

บรษิัทฯ และพนกังานทกุคนตอ้งเคารพกฎหมาย  รวมทัง้ยืนหยดัท าในส่ิงที่ถกูตอ้ง  ถกูกฎหมาย  

และเป็นธรรม รวมถงึการประกอบธุรกิจในต่างประเทศยงัตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  และวฒันธรรมในแต่ละประเทศ 

(2) การด าเนินการดา้นการเมือง 

บริษัทฯ เป็นองคก์รที่วางตวัเป็นกลางทางการเมือง  โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค

การเมือง  กลุ่มการเมือง  หรือนักการเมืองคนใด  ไม่ว่าในระดับประเทศ  หรือระดับภูมิภาค  ทั้งนี ้

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  

ตระหนกัและเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานตามครรลองของกฎหมาย 

(3) การรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ 

ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ หมายถึง  สงัหาริมทรพัย ์ เช่น  เครื่องมือ  เครื่องจกัร  อปุกรณส์ านกังาน 

ฯลฯ  และอสงัหาริมทรพัย ์ เช่น  ส่ิงปลกูสรา้ง  ท่ีดิน  นอกจากนี ้ ยงัหมายรวมถึงเทคโนโลยี  ความรู้

ทางวิชาการ  ขอ้มูล  เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิ  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์ และความลบัของ

บรษิัทฯ  

(4) การรกัษาขอ้มลูความลบั  และการใชข้อ้มลูภายใน 

ข้อมูลความลับ  คือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อผู้อื่น ในเวลาใดเวลาหนึ่ง   แล้วจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อบรษิัทฯ   ซึ่งหมายรวมถึง  ภาพพจน ์ และชื่อเสียงของบรษิัทฯ อีกดว้ย  ดงันัน้  พนกังาน  

กรรมการบริษัทฯ  มีหนา้ที่ปกปิดขอ้มลูดงักล่าวไว ้ โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเท่านั้น  

นอกจากนี ้ ขอ้มลูส่วนตวั และขอ้มลูการรกัษาพยาบาลของผูป่้วย  ถือเป็นขอ้มลูความลบัเช่นเดียวกนั 

(5) การมีส่วนไดเ้สีย 

พนกังานของบริษัทฯ ตอ้งอทุิศตนปฏิบตัิภารกิจหนา้ที่  โดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็น

ที่ตัง้  ไม่ด  าเนินการหรือกระท าการใดๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์่อตนเองหรือผลประโยชนท์ับซอ้น  

และไม่ด าเนินกิจการท่ีเป็นการแข่งขนักบับรษิัทฯ 

(6) การให ้และการรบัของขวญั 

การใหห้รือการรบัของขวัญตามประเพณี  เป็นเรื่องที่พนักงานแสดงถึง ความกตัญญูกตเวที  

หรือแสดงความปรารถนาดีในโอกาสต่างๆ  อย่างไรก็ดี  การใหแ้ละการรบัของขวญัอาจส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียประโยชนไ์ด ้

(7) การปฏิบตัิตน และการปฏิบตัิต่อพนกังาน 

พนักงานถือเป็นทรพัยสิ์นที่มีค่าของบริษัทฯ  การอยู่ร่วมกันในองคก์ร  ซึ่งมีวัฒนธรรม  และ

ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ  หลากหลายเชือ้ชาติ  และศาสนา  จ าเป็นจะตอ้งมีการส่งเสริมให้

พนกังานมีความสามคัคี ปฏิบตัิต่อกนัอย่างสภุาพ  และใหเ้กียรติซึ่งกนัและกัน  ในกรอบของนโยบาย
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และแนวปฏิบตัิที่ไดก้ าหนดขึน้  ขอ้พึงปฏิบัติที่ก าหนดไว ้ อาจจะครอบคลุมไม่ทุกกรณีที่อาจเกิดขึน้  

ดงันั้น  เมื่อพนักงานตอ้งเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ  หรือกรณีใดๆ  ที่ทวีความซับซอ้นมากยิ่งขึน้  ขอให้

พนักงานปรกึษาหารือกับผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง  หรือผูบ้งัคบับัญชาในสายงานของตัวเอง  บริษัทฯ 

ถือว่า  ผูบ้ังคบับัญชาโดยตรงเป็นตวัแทนบริษัทฯ  ในการใหค้  าปรกึษา  แนะแนว  แกไ้ขปัญหาต่างๆ  

และใหห้น่วยงานทางดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษิัทฯ เป็นท่ีพึ่งสดุทา้ย 

(8) กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัขอ้รอ้งเรียนขา้งตน้  จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี  ้

1) รวบรวมขอ้มูลที่เกิดขึน้จริงที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการฝ่าฝืน  การละเวน้  หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณนั้น  โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่ เก่ียวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่

ผูด้  าเนินการรวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบขอ้รอ้งเรียน 

2) ประมวลผลและวิเคราะหผ์ลของขอ้มลูเพื่อท าการพิจารณาหาตน้เหตุว่ามีการกระท าใดที่

ฝ่าฝืน ละเวน้ หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณนัน้หรือไม่  และรายงานการประมวลผล

และการวิเคราะหข์อ้มลูแก่ผูท้ี่มีอ  านาจสั่งการในเรื่องนัน้ๆ ต่อไป 

3) รายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ  เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ

ก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ

บรษิัทฯ 

4) แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบหากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตน 

5) ในกรณีที่ เป็นเรื่องส าคัญที่อาจมีผลกระทบและสรา้งความเสียหายต่อบริษัทอย่างมี

นยัส าคญั  ผูร้บัผิดชอบควรรายงานต่อประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการ

ใหญ่  เพื่อพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อทราบ 

(9) การคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงาน 

ผูท้ี่รายงาน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง  จะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองและ

ใหค้วามเป็นธรรม  โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1) ผู้รอ้งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า  การเปิดเผยนั้นจะไม่

ปลอดภัย  แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะได้รับการรายงานความคืบหน้าและชี ้แจง

ขอ้เท็จจริงใหท้ราบได ้ หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึน้จริงไดส้ะดวกและรวดเร็วมาก

ยิ่งขึน้ 

2) ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัขอ้รอ้งเรียน  จะเก็บขอ้มูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลับ  และจะ

เปิดเผยเท่าที่จ  าเป็นและค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน  หรือผูใ้ห้

ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้มลู  โดยจะไดร้บัการประกนัจากบรษิัทฯ  ว่าจะไม่เป็นเหตุ

หรือถือเป็นเหตทุี่จะเลิกจา้ง  ลงโทษ  หรือด าเนินการใดที่เกิดผลรา้ยต่อพนกังานดงักล่าว 

3) ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการที่ มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และรบบการก ากับดูแลกิจการใน
รอบปีทีผ่่านมา 

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและการพฒันาการท่ีส าคญั 

การเปล่ียนวิสยัทศันข์ององคก์ร 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดป้ระกาศการปรบัเปล่ียนวิสยัทศัน ์(Vision) ขององคก์รจากเดิมที่ก าหนดไว้

ว่าเป็น  “Hospital of Choice”  หรือ  “โรงพยาบาลที่ครองใจ” ผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ทุกภาค

ส่วน ประกอบดว้ย  ผูใ้ชบ้รกิาร  แพทยแ์ละบุคลากร  คู่คา้  ผูถื้อหุน้ และชุมชน  ดว้ยไดม้ีตวัเลขดชันีชี ้

วัดในด้านต่างๆ ในเชิงประจักษ์ว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   ประกอบกับ

สภาพแวดลอ้มของธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยเหตุและปัจจยัหลายประการ อาทิ  Information and 

Technology Disruption และโรคอบุตัิใหม่ของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลกและมีความ

รุนแรง  รวมถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปล่ียนแปลงไปอีกดว้ย  บริษัทฯ จึง

ปรับเปล่ียน Vision ขององค์กรใหม่ เป็น “Organization of Value”  หรือ  เป็นองค์กรแห่งคุณค่า 

ยืดหยุ่น ว่องไวต่อการเปล่ียนแปลง 

ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถพฒันาองคก์รใหม้ีความเจรญิเติบโตและกา้วหนา้อย่างยั่งยืนในยุค

ของ New Normal และหรือไม่ว่าในสถานการณ์ใด  โดยด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ

องคก์รที่ดีเพื่อเป็นองคก์รแห่งคณุค่าในสงัคมสืบไป 

6.3.2 การปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 

(1) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับทรพัยสิ์นทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ตอ้งไม่น าข้อมูลและความลับของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด  งานวิจัย  

ความรูเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากธุรกิจของบรษิัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย  โดยใหถื้อเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  ไม่

ว่าจะไดม้ีการจดทะเบียนตามกฎหมายเก่ียวกับทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม  

ทัง้นี ้หา้มเผยแพร่โดยมิไดร้บัอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ

อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2) ผลงานและการศึกษาวิจยัใดๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย

จากบริษัทฯ  โดยใหพ้นกังานหรือบุคลากรที่รบัผิดชอบด าเนินการ หรือจดัท าขึน้  หรือ

เป็นงานที่ใช้ขอ้มูลและงานที่เรียนรูจ้ากบริษัทฯ  สิทธิในงานวิจัย  การขอสิทธิบัตร  

การเป็นเจา้ของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ไดจ้ากงานนั้น  ถือว่าเป็นทรพัยสิ์นของ

บริษัทฯ  พนักงานหรือบุคลากรที่รบัผิดชอบตอ้งส่งมอบให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าขอ้มูล 

ผลงาน หรือลิขสิทธ์ิท่ีเก็บไวจ้ะอยู่ในรูปแบบใด 
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3) โปรแกรมคอมพิวเตอรซ์ึ่งเกิดจากการมอบหมายใหพ้นกังานหรือบุคลากรผูร้บัผิดชอบ

ของบริษัทฯ พัฒนาขึน้  บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก

โปรแกรมนัน้ 

4) พนักงานตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใดๆ เช่น คัดลอก ท าซ า้ 

ดดัแปลง เผยแพร ่ผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟตแ์วร ์คอมพิวเตอร ์ ส าหรบัพนกังานที่

ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธใ์ดๆ มีความผิดทางวินยัและตามกฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้ง 

5) การใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า

ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551  และ

กฎหมายอิเล็กทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ  หากบริษัทฯ ตรวจพบการกระท าที่ไม่ถูกตอ้ง  

ถือเป็นการกระท าผิดทางวินยั 

6) บริษัทฯ ก าหนดใหพ้นักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นทางปัญญา

และลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคา้  กฎหมายเก่ียวกับสิทธิบัตร 

กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ  หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  และส่งเสรมิใหม้ีการฝึกอบรม

ใหค้วามรูก้บัพนกังานในดา้นกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

7) ขอ้ก าหนดอื่นๆ 

7.1)   การน าผลงานหรือขอ้มลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที่ไดร้บัมาทัง้โดยส่วน

ตนหรือโดยหนา้ที่งานที่รบัผิดชอบ  ซึ่งจะน ามาใชภ้ายในบริษัทฯ  ผูน้  าขอ้มูล

ดงักล่าวมาใชม้ีหนา้ที่ที่จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรพัยสิ์น

ทางปัญญาของบคุคลหรือองคก์รอื่น 

7.2) การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก  การ

อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ  จะตอ้งไดร้บั

อนญุาตจากบรษิัทฯ  หรือผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ที่รบัผิดชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

7.3) ปฏิบตัิตามแนวทางการใชเ้ครื่องหมายการคา้และชื่อทางการคา้ของบรษิัทฯ 

8) หากพบการกระท าที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ  หรือการกระท าที่อาจท าใหเ้กิดขอ้

พิพาทเก่ียวกับทรพัยสิ์นทางปัญญา  พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา

ในทันทีผูท้ี่ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดงักล่าว  จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาความผิด

ทางวินัยตามระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ  หรือตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่

ก ากับดแูล  และในกรณีที่ความผิดนัน้เป็นความผิดตามบทบญัญัติของกฎหมาย  ก็

จะถกูน าไปพิจารณารบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

 

 



                                     84 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

(2) นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชนสากล  จึง

ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่

ท  างานและระบบทั่วทัง้องคก์ร  สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตาม

รฐัธรรมนญูและตามกฎหมาย 

2) บรษิัทฯ ไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและการทจุริต 

3) พนักงานทุกคนมีความเป็นมนุษย์  ซึ่งมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท าหน้าที่ตาม

ขอบเขตและความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย  ตามขีดความสามารถและศกัยภาพ

ของแต่ละบคุคล 

4) พนกังานทุกคนมีโอกาสเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเอง มีสิทธิเสรีภาพในการ

เสนอความคิดเห็นอนัเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ  และมีสิทธิในการแสดงความเห็นได้

เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ้ื่น  ภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย  ขอ้บงัคบัการ

ท างาน  ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงเป็นไปตามบรรทัดฐาน

และครรลองทางสงัคมที่ดี 

5) พนักงานทุกคนจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทาง

วาจาหรือการกระท าต่อผู้อื่นบนพื ้นฐานของวัฒนธรรม เชื ้อชาติ  เพศ ศาสนา 

การศึกษา อาย ุสถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณแ์ละ/หรือ การแสดงออก

ทางเพศ ความพิการทางรา่งกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบ

การท างาน  ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นย า้ไม่ใหพ้นักงานแต่ละคนมองขา้มความคิดเห็นของ

ผู้อื่นที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่  เพราะแนวคิดในนวัตกรรมและการ

สรา้งสรรคว์ิธีการแกปั้ญหามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเรจ็ของบรษิัทฯ 

6) บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายจา้งแรงงานเด็กที่มอีายตุ  ่ากว่า 18 ปี  รวมทัง้ไม่มีการจา้งแรงงาน

ต่างดา้วผิดกฎหมาย 

7) บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้

บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับการท างาน  ข้อก าหนดและกฎระเบียบอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่  

บรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อยตัง้อยู่ 

8) ผูท้ี่ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดังกล่าว  จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาความผิดทางวินัย

ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  หรือตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

และในกรณีที่ความผิดนั้นเป็นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ก็จะถูกน าไป

พิจารณารบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการกับมลูนิธิคีนันแห่งเอเชีย (คีนนัฯ)  ซึ่งร่วมกับ

องคก์ารเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)  และสหภาพยุโรป (European Union) 

ด าเนินโครงการเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยดว้ยพลังสตรีประเทศไทย (WeEmpower Asia-

Thailand)  ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสรมิกลุ่มสตรีดา้นความเป็นผูน้  า  การมีส่วนรว่ม  และ

การเขา้ถึงโอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชน  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างมีส่วนรว่มและยั่งยืน  

โดยการผลักดันใหผู้ป้ระกอบการเอกชนน าหลักการ Women Empowerment Principles 

(WEPs)  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองคก์ร  โดยการจัดผบรมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพทางธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสตรี และปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศใน

ธุรกิจ 

(3) นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

การทุจรติคอรร์ปัชนั หมายถึง การปฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่  หรือ

ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  การฝ่าฝืนหลักกฎหมาย  หลักจริยธรรม  ระเบียบข้อบังคับหรือ

นโยบายของบริษัท  เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรไดใ้นรูปแบบต่างๆ  ดังนั้น  กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน  จึงตอ้งไม่กระท าหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว  ไม่ว่ากรณีใดๆ  และ

จะปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั  รวมถึงจัดใหม้ีและใหค้วาม

รว่มมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน  เพื่อป้องกันและรว่มแกปั้ญหาการทุจริต หรือคอรร์ปัชนั 

ที่อาจเกิดขึน้ภายในองคก์ร  ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดว้างแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกนัและรว่มต่อตา้นทจุริต

คอรร์ปัชนั  ดงัต่อไปนี ้

1) แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ 

1.1) บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในการด าเนินงาน  และมี

การจดัล าดบัความเส่ียงที่เกิดขึน้  เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหาร

จดัการความเส่ียงทางการด าเนินงานที่อาจเกิดขึน้ 

1.2) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ตามแผนการประเมินความเส่ียงที่ได้

จดัท า  โดยมอบหมายผูต้รวจภายในท่ีมีประสบการณแ์ละคณุสมบตัิที่เหมาะสม  

เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าระบบการตรวจสอบภายในดังกล่าวสามารถช่วยให้

บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย  เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใสตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) การก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อควบคมุ และป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ 

2.1) บรษิัทฯ ไดก้ าหนดระเบียบการจดัซือ้ จดัจา้ง การเขา้ท าสญัญา  การเบิกจ่ายเงิน  

โดยก าหนดวงเงินตารางอ านาจอนุมตัิ  และวตัถปุระสงคใ์นการท ารายการ  ซึ่ง

ตอ้งมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  พรอ้มมีระบบการตรวจสอบจากผู้

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณแ์ละคณุสมบตัิที่เหมาะสม 
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2.2) บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลกัการส าหรบัการบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ  และ

หลกัการส าหรบัการเลีย้งรบัรองหรือการใหข้องขวญัของรางวลัไวเ้ป็นส่วนหนึ่ง

ของจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัท  ดงันี ้

▪ การบรจิาคเงินเพื่อการกศุลหรือเงินสนบัสนนุเพื่อสาธารณะ 

การใหก้ารช่วยเหลือหรือบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือการสาธารณะ  

จะตอ้งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคส์ าหรบัสาธารณกุศลเท่านั้น  และตอ้งมี

เอกสารหลักฐานชัดเจน  ตลอดจนต้องมีการด าเนินการเป็นไปตาม

ระเบียบและหลกัเกณฑข์องบรษิัทท่ีก าหนดไว ้

▪ การเลีย้งรบัรอง การรบัหรือการใหข้องขวญั ของรางวลั 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไม่พึงรบัหรือใหข้องขวญั  หรือรบั

หรือใหก้ารเลีย้งรบัรองที่เกินความจ าเป็น  หรือเกินกว่าสถานะของตน  กับ

บุคคลหรือหน่วยงานที่ท  าธุรกิจกับบริษัท  รวมทั้งพึงหลีกเล่ียงการกระท า

ใดๆ ที่เป็นการจูงใจหรือเป็นการเสนอ หรือใหส้ญัญา หรือการจ่ายเงินอื่น

ใดที่ไม่เหมาะสม ต่อคู่คา้ หรือพนกังานของคู่คา้หรือหน่วยงานที่ท  าธุรกิจ

กับบริษัทฯ ตลอดจนกระท าการใดๆ ตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่โปรง่ใส เป็น

ธรรมและสามารถตรวจสอบได ้

นอกจากนี ้ หากไดร้บัของขวัญหรือของรางวัลที่มีมูลค่าเกินปรกติ

หรือเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณีนิยม  กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือพนักงานผูน้ัน้ควรปฏิเสธไม่รบั  โดยกรณีที่เป็นกรรมการให้

รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท  หรือหากเป็นผูบ้ริหารหรือพนักงาน 

ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพื่อทราบต่อไป 

2.3)  บริษัทฯ จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในครอบคลมุทั้งดา้นการเงิน  การบัญชี  

การเก็บบันทึกขอ้มูล  รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เก่ียวขอ้งกับดา้นบัญชี

การเงิน  เพื่อใหม้ั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์ี่

ไดร้บัอนมุตัิและเพื่อการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใส 

2.4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการ

ที่ดีและการต่อตา้นการด าเนินการใดๆ ที่ไม่โปร่งใสและมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่

การทุจริตคอรร์ปัชนั  ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือฝ่ายจัดการ

ไดว้างแนวทางไว ้ทัง้นี ้หากมีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือกระท าผิดจรรยาบรรณ

ตามสถานะที่ตนด ารงอยู่   บริษัทฯ จะพิ จารณาแนวทางหรือมาตรการ

ด าเนินการที่เหมาะสมต่อบุคคลนั้น  โดยหากเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของ

บริษัทจะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการด าเนินการทางวินัยตามระเบียบที่
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ก าหนดไว้และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย  ตลอดจน

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3) บรษิัทฯ จะท าการส่ือสารนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีรวมถึงนโยบายการป้องกัน

และต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และ

บรษิัทรว่ม  ผ่านทางช่องทางต่างๆ   เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและน ามาตรการดงักล่าว

ไปถือปฏิบตัิ 

4) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษัทฯ มี

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ  สอดคลอ้งกบันโยบายการป้องกนัและต่อตา้น

การทุจริตคอรร์ปัชันและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้

พบ หรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าที่อาจส่งผลต่อความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานส่ิงที่พบต่อ

คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (แลว้แต่กรณีตามความ

เหมาะสม)  เพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและ

เหมาะสม 

5) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการ

กระท าที่ ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ ส่อไปทางการทุจริต  

คอรร์ปัชนั  และจดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้ับผูร้ายงาน  

หรือผู้รอ้งเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower 

Policy) ทั้งนี ้ เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานและหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดประเภทเรื่องที่รบัแจง้เบาะแสที่เก่ียวขอ้ง

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท ดงันี ้

▪ เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ

พนกังาน 

▪ เรื่องกระท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ 

▪ เรื่องกระท าผิดจรรยาบรรณทางการแพทย ์

▪ เรื่องความผิดปกติของรายงานการทางเงิน 

▪ เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจนข์องบรษิัท 

ช่องทางการแจง้เบาะแส 
ประเภทของเร่ืองแจ้ง

เบาะแส 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย 
ทจุริต ระเบียบบริษัทและ
จรรยาบรรณของพนกังาน 

Senior Vice President – Corporate HR ห รื อ ผู้ ด  า ร ง
ต าแหน่งบริหารสูงสุดของฝ่ายทรพัยากรบุคคลกลาง ของ
บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
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ประเภทของเร่ืองแจ้ง
เบาะแส 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

เรื่องกระท าผิดจรรยาบรรณ
ของกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท / หรือประธานกรรมการตรวจสอบ / 
หรือ เลขานุการบริษัท ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

เรื่องกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ – การแพทย์ / หรือประธาน
ฝ่ายแพทย ์ของบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

เรื่องความผิดปกตขิอง
รายงานการทางเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพพจนข์องบริษัท 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

1) บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับขอ้มูล (ชื่อ – สกุล) ของผูแ้จง้เบาะแส 

เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท  

และก าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรบัผูบ้ริหารท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ  หากขอ้มลูของผู้

แจง้เบาะแสถกูเปิดเผย 

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและดูแล  หากกรณีผู้แจ้ งเบาะแสได้รับ

ผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

(4) นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  เพื่อ

ก าหนดใหม้ีการด าเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  โดยได้วางแนวปฏิบัติไว้

ดงัต่อไปนี ้

1) จัดท าจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

การเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสาร  การหา้มใชข้อ้มลูภายในหรือการใชป้ระโยชนห์รือ

เปิดเผยขอ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่น  รวมถึงนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้

มีส่วนไดเ้สียว่าดว้ยสิทธิของผูถื้อหุน้  การเก็บรกัษาความลบัของผูร้บับริการ  โดยมี

การส่ือสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ทราบและถือ

ปฏิบตัิโดยทั่วไป 

2) ก าหนดระยะเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละหา้มใหข้่าวเก่ียวกับผลประกอบการ

ของบรษิัทฯ หรือข่าวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ และยงั

ไม่ไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็น

เวลา 14 วนั ก่อนวนัประกาศงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจ าปี  โดย
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ก าหนดไวใ้นนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษัทฯ และนโยบาย

เรื่องการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

3) ท าการเปิดเผยการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามที่ไดน้ิยามไว้

ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน)  โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท าและ

รายงานการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน  นบัจากวนัรบัต าแหน่ง

ครัง้แรก  และจดัท าภายใน 3 วนัท าการหลงัจากที่มีการเปล่ียนแปลงไปยงัส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พรอ้มทัง้แจง้การถือครองหรือ

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท  เพื่อใหเ้ลขานุการบริษัทท าหนา้ที่

รวบรวมรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยข์องบริษัทดังกล่าว  เพื่อบรรจุ

เป็นวาระเพื่อทราบในการประชมุกรรมการบรษิัทครัง้ต่อไป 

4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร  จัดท า

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขานุการ

บริษัท  และให้มีการจัดท ารายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล  ซึ่ง

เลขานุการบริษัทมีหนา้ที่จดัเก็บขอ้มลูและรายงานความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้แจง้

ไปยังประธานกรรมการ  และแจ้งต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทเพื่อทราบ  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535  ซึ่ง

ขอ้มลูดงักล่าว  บรษิัทฯ จะน าไปใชใ้นการควบคมุดูแลการท าธุรกรรมระหว่างบรษิัท

กับกรรมการ หรือผูบ้ริหาร และ/หรือ ผู้เก่ียวขอ้งของบุคคลดังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

5) ก าหนดมาตรการเมื่อพบว่า มีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตน 

6) บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการด าเนินและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใชข้อ้มลูภายใน

เพื่อประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการท างาน  และนโยบาย

เรื่องการดูแลการใชข้อ้มลูภายในที่ไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังานทราบและถือปฏิบตัิอย่าง

เครง่ครดั 

(5) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

บริษัทฯ ดูแลก ากับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในแนวทางและทิศทางเดียวกัน  

รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน  ตลอดจนการปฏิบัติตาม

ขอ้บงัคบัและกฏระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีแนวทางสรุปไดด้งันี ้

1) คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูอ้นมุตัิการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม  และบคุคล

ซึ่งเป็นผูแ้ทนไปเป็นกรรมการในบรษิัทนัน้ๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

2) จดัใหม้ีการควบคมุภายในและการปฏิบตัิงานในมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายดา้น

การเงินและการบญัชี  หลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 
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3) การก าหนดนโยบายดา้นอื่นๆ เช่น การรกัษาพยาบาลและการดูแลผูป่้วย นโยบาย

ดา้นบุคลากร จดัใหม้ีการดูแลพนกังานอย่างเป็นธรรมในมาตรฐานเดียวกัน  จดัใหม้ี

ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงานและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ Code of 

Conduct เป็นตน้ 

4) การรกัษาสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้  ซึ่งบรษิัทฯ มีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 

(6) นโยบายการบรหิารจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

บริษัทฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  ในการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและก าหนดนโยบายและมาตรการรกัษาความปลอดภยัและป้องกันภยัของระบบงาน

ดังกล่าว จากความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้  และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการดา้นสารสนเทศ  เพื่อให้การใช้

คอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีสูงสุด  รวมทั้งเพื่อ

ปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากการใชใ้นลกัษณะที่มีที่ท  าใหเ้กิดความเสียหายจากการใชง้าน  ส่งผลให้

การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการปฏิบตัิตามนโยบาย สรุปไดด้งันี ้

▪ ระเบียบการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศ 

▪ การบรหิารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

▪ การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อความมั่งคงปลอดภยัและเชื่อถือได ้

▪ การบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นสารสนเทศ 

▪ การรกัษาความมั่นคง ปลอดภยัไซเบอร ์ใหส้ามารถรบัมือไดอ้ย่างเหมาะสม 

▪ การส ารองขอ้มลู  และการกูค้ืนระบบสารสนเทศที่ส าคญั 

▪ การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นดา้นสารสนเทศ 

▪ ก าหนดใหม้ีแผนการฟ้ืนฟรูะบบงานหากประสบภยัรา้ยแรง 

▪ การรกัษาความปลอดภยัของตวัอปุกรณแ์ละศนูยค์อมพิวเตอร ์

เป็นตน้ 

(7) นโยบายดา้นพนกังาน 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคัญและคุณค่าของพนักงาน  โดยไดก้ าหนดไวใ้หเ้ป็นส่วน

หนึ่งของคุณค่าขององคก์รที่จะดูแลพนักงานใหย้อมรบั โดยใหเ้กียรติและปฏิบตัิต่อพนกังานใน

องคก์รอย่างเท่าเทียมกัน และให้พนักงานเกิดความพึงพอใจสูงในองคก์ร รวมถึงการสรา้งให้

พนักงานมีจิตส านึกที่ดี เพื่อเป็นคนดีขององคก์รและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ โดยบริษัทฯ 

ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานใหพ้นกังานถือปฏิบตัิโดยปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรม

ขององค์กรแห่งคุณธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากบุคลากรที่ดีนั่นเอง  จึงได้ก าหนดนโยบายการ

บรหิารงานดา้นพนกังานแบบองคร์วมในกระบวนงานต่างๆ  

▪ การวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณด้านบุคลากร (Manpower Planning and 

Budget) 
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▪ การสรรหา คดัเลือก และการจา้งงาน (Recruitment, selection and Hiring) 

▪ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Competency Development) การสรา้ง

ระบบการบรหิารและการปฏิบตัิงานที่ดีในกระบวนงานทุกขัน้ตอน  โดยจดัใหม้ีคู่มือการ

ปฏิบตัิงาน (Operation Manual) และเผยแพร่อย่างทั่วถึงรวมถึงการเผยแพร่ผ่านระบบ 

Intranet ภายในองค์กรด้วย  รวมถึงให้มั่ นใจว่าพนักงานได้รับ รู ้ทุกครั้งที่มีการ

เปล่ียนแปลงกรณีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความริเริ่มสรา้งสรรค ์ 

และสรา้งนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ อนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูป่้วยและการปฏิบตัิงาน

ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

▪ การพฒันาและฝึกอบรม (Employee Development and Training) การฝึกอบรมเสริม

ทักษะองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ให้พนักงานเท่าทันกับปัจจุบันและ

เทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการรกัษาพยาบาลในแต่ละโรค ดว้ยมาตรฐานสงู 

▪ ระบบการบรหิารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management System) 

▪ การรกัษาไวซ้ึ่งพนกังาน (Employee Retention) โดยจัดใหม้ีการส ารวจความพึงพอใจ

พนักงานเป็นประจ าทุกปี  เพื่อได้รับทราบและน าความเห็นของพนักงานไปพัฒนา

ปรับปรุงต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางส่ือสารอื่นให้พนักงานสามารถเข้าถึงกับ

ผูบ้ริหารและองคก์รไดอ้ย่างสะดวก  การดูแลสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน  โดย

บริษัทฯ จดัสถานที่เพื่อใหพ้นักงานมีความปลอดภยัจากกรณีต่างๆ รวมถึงเป็นไปตาม

มาตรฐานดา้นสขุอนามัยที่ดี  การจดัสวสัดิการใหพ้นกังาน ครอบคลมุดา้นต่างๆ  เช่น 

การรกัษาพยาบาลยามป่วยไข ้ การฉีดวคัซีนป้องกันโรค  การออกก าลงักายส่งเสรมิให้

พนักงานรวมถึงครอบครัวพนักงานให้มีสุขภาพที่ดีดว้ย  การสรา้งคุณภาพชีวิตและ

ความมั่นคงใหพ้นักงาน  โดยส่งเสริมใหพ้นักงานออมทรพัย ์ เช่น  กองทุนส ารองเลีย้ง

ชีพ และสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังาน เป็นตน้ 

▪ การบริหารค่ าจ้างและค่ าตอบแทน  (Compensation and Fringe Benefits) จัด

ผลตอบแทนพนกังานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยใหม้ีระบบการประเมินผลงาน

ของพนักงานอย่างยุติธรรมและจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานเมื่อบริษัทฯ มีผลก าไร หรือ

มอบรางวลัพิเศษในกรณีต่างๆ 

▪ จรรยาบรรณของพนกังาน (Code of Conduct) บริษัทฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ ขอ้พึง

ปฏิบัติให้พนักงานยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และกรอบในการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลัก

คณุธรรม จริยธรรม และความสจุริตเป็นส าคญั  เพื่อเป็นหลกัธรรมภิบาลในการด าเนิน

กิจการที่ดีครอบคลุมหัวข้อต่างๆ  ดังนั้น เพื่อปลูกฝังและเน้นย ้าหลักการดังกล่าว  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ในการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รทุกครัง้ที่มีการปรบัปรุง
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เพิ่มเติมหลกัการใดๆ  รวมถึงการเผยแพร ่Code of Conduct ในระบบ Intranet อีกดว้ย  

โดยครอบคลมุหวัขอ้ต่างๆ ดงันี ้

➢ นิยามและขอ้แนะน าพนกังาน 

➢ ขอ้พึงปฏิบตัิ 

➢ การรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

➢ การกระท าที่เขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณ 

➢ กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน 

➢ การคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงานหรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ

ในการรายงาน 

เป็นตน้ 

▪ การบรหิารวินยัพนกังาน (Disciplinary Process Management) 

▪ การเฝ้าติดตามกระบวนการและการจัดกระบวนการ (Monitoring, Measurement 

and Evaluation) 

ดว้ยความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างตน้   ในปี 2562  บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล HR 

Asia Best Companies to Work for in Asia (Thailand Edition) จั ด โด ย  Business Media 

International ประเทศมาเลเซีย  และในปี 2565 บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Best Employer 

Brand Awards จั ด โด ย  Employer Branding Institute แ ล ะ  World HRD Congress ต าม

มาตรฐานของ CHRO Asia น ามาซึ่งความภาคภมูิใจแก่องคก์รและเป็นก าลงัใจในการพฒันางาน

ใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป 

(8) นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสของขอ้มลู 

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ และขอ้มลูทาง

การเงิน  รวมถึงขอ้มลูดา้นอื่นๆ ที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง  และกระทบต่อผูถื้อหุน้  และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่ม  โดยตอ้งเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น ทนักาล และเป็นประโยชนอ์ย่างเท่าเทียมกนั  ผ่านส่ือ

ช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจดัท าแบบแสดงรายงานประจ าปี  เป็นตน้ 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอืน่ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลวุตัถุประสงค ์ บริษัทฯ จดัใหม้ีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน  

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององคก์ร  โดยจัดให้มีโครงสรา้งองคก์ร  ก าหนด

ต าแหน่งงานพรอ้มดว้ยหนา้ที่ความรบัผิดชอบและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานเป็นองค์คณะ  ซึ่งก าหนดบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นกัน  อาทิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นตน้ โครงสรา้งกรรมการบรษิัทฯ มีองคป์ระกอบและการถ่วงดลุอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดงันี  ้

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ (Board Composition and Board Relation) 

▪ ขอ้บงัคับของบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการเป็นจ านวน

ไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน 

▪ คณะกรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ตอ้งมีถิ่นที่

อยู่ในราชอาณาจกัร 

▪ ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

▪ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน

เป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ และใหร้องประธานมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการ  

ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการผูจ้ดัการและ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

เลขานกุารบริษัท

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล

สมิติเวช สขุมุวิท

ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลเด็ก

สมิติเวช

ผูอ้  านวยการใหญ่
ฝ่ายแพทย์

ประธานเจา้หนา้ที่
ดา้นการเงิน
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(2) การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 

ท่าน  โดยมีองคป์ระกอบซึ่งเป็นลักษณะการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารใน

สัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล

กิจการและบรหิารจดัการงานประจ า ดงันี ้

▪ กรรมการอิสระ    4 ท่าน 

▪ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารในบรษิัท  2 ท่าน 

▪ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารในบรษิัท  6 ท่าน 

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการและผูม้ีอ  านาจควบคมุ 

(1) จ านวนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ไดแ้ก ่

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ 

5. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 
6. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ 

(2) กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ 

1) กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ  มีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก ่

▪ นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ 

▪ นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 

▪ นายแพทยช์ยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร 

▪ แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์

2) เงื่อนไขการลงนาม 

“กรรมการสองในส่ีท่าน ลงลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท” 

(3) กรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีจ านวนกรรมการอิสระ 4 คน เป็นจ านวนหนึ่งในสาม

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยมีรายนามดงันี ้
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1) ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2) นายสมชาต  อินทรทตู  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4) ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ: 

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวม

การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ 

รายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

ความสัมพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็น

ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือ

บรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การ

ใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท

หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตน

สทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวน

ภาระหนีด้งักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม 
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แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัทสงักัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 

ผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย   หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของ

จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บรษิัท 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก ่

1. นายสมชาต  อินทรทตู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ ์  กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2563 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ใหด้  ารงต าแหน่งมีวาระ 3 ปี  ตัง้แต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563  ถึงวันที่ 18 

มิถนุายน 2566 
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หนา้ที่และความรบัผิดชอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินงานตามขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

1) สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย  

เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิัท  และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์ ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท  ซึ่ง

รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

6.1)   ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบรษิัท 

6.2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

6.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

6.4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามกฏบตัร (charter) 

6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 



                                     98 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

7) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มรีายการหรือการ

กระท าดังต่อไปนี ้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัท  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ กรรมการของบริษัท  

เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

7.1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.2) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายใน

เวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาด

หลกัทรพัยว์่า มีรายการหรือการกระท าดงักล่าว 

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ในปี 2564 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2564 

จ านวนครัง้ 
การประชมุ 

จ านวนครัง้ 
ท่ีเขา้ประชมุ 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

4 4 

นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 4 

ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 3 

 

(2) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไตรมาส 1 ปี 2565 

จ านวนครัง้ 
การประชมุ 

จ านวนครัง้ 
ท่ีเขา้ประชมุ 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

1 1 

นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1 1 

ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1 1 
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7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  4/2563  เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2563  ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพรอ้มก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

1. คณะกรรมการ : 

1) นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ  ประธานคณะกรรมการ 

2) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า   กรรมการ 

3) นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ 

2. ก าหนดวาระของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นเวลา 3 ปี นับแต่

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2566 

3. หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

1) ก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนดวิธีการสรรหาและหลักเกณฑใ์นการสรรหา

กรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดต่างๆ  ตลอดจนการพิจารณาขนาดและ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

2) สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคณะ 

กรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผูจ้ัดการ  โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

และ/หรือการประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

3) ก าหนดขั้นตอน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท  กรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผูจ้ัดการ  ใหม้ีความยุติธรรมและสมเหต ุ

สมผล  สอดคลอ้งกับความรบัผิดชอบ  และผลการด าเนินงานในลกัษณะที่สามารถ

จงูใจและรกัษากรรมการผูม้ีศกัยภาพและคณุภาพไวไ้ด ้

4) น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ  กรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ  

และกรรมการผู้จัดการ  เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ที่

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แต่กรณี 

5) สอบทานหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า  มีความ

จ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนเนือ้ความในหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงักล่าวใหเ้หมาะสม

กับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปให้คณะกรรมการ 

สรรหาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาเปล่ียน แปลงหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไป 

6) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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7.3.3   คณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ เช่น 

1.1  คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร:์ 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ: 

บริหารและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทบทวนและ

ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ (Vision) และคุณค่าการด าเนินงาน 

(Value) ของบรษิัทฯ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

1.2 คณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์: 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ: 

1) ก าหนดนโยบาย วางแผนและจดัระบบคณุภาพ และความปลอดภยั 

2) ก ากบัติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย และตวัชีว้ดัระดบัโรงพยาบาล 

3) ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยใหท้ันสมัย และ

เป็นไปตามกฎหมาย 

4) ส่งเสรมิการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 

5) ก าหนดใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ย 10 ครัง้ต่อปี 

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้บริหาร 

7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผูบ้รหิาร 

รายนามและต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงันี ้

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
3. นายแพทยโ์ชคชยั  จารุศิริพิพฒัน ์ ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายแพทย ์

4. นายแพทยนิ์ธิวฒัน ์ กิจศรีอไุร ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 
5. นายแพทยอ์ดินนัท ์ กิตติรตันไพบลูย ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์

6. นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 

นอกจากนี ้ คณะผู้บริหารฯ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมามีจ านวน 13 ท่าน โดยมีรายนาม

ปรากฏในเอกสารแนบ 1. 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

(1) นโยบายการการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม  และเหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ

โดยค านึงค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน  และบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีขนาดกิจการใกลเ้คียงกัน  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกับผล

การด าเนินงานของบรษิัทฯ  ซึ่งบรษิัทฯ จะน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นผูอ้นมุตัิทกุครัง้ 

โครงสรา้งของค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั ประกอบดว้ยรายการดงันี ้

1) บ าเหน็จกรรมการ 

2) เบีย้ประชมุกรรมการ 

3) สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล 

(2) นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิาร และพนกังาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน  โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกิจการอื่นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน  และก าลัง

ความสามารถในการจ่ายของบรษิัทฯ (Ability to Pay)  ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  และค านึงถึง

คณุสมบตัิที่เหมาะสม  ขีดความสามารถ  รวมถึงประสบการณก์ารท างาน  และจดัใหม้ีสวสัดิการ

ต่างๆ ใหพ้นักงานอย่างเหมาะสม  โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน

อย่างเคร่งครดั  ผลตอบแทนผูบ้ริหารและพนักงาน  ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น  

เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนัส  เงินช่วยเหลือพิ เศษ  เงิน

ประกันสังคม  และเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เป็นตน้  นอกจากนี ้  จัดให้มีสวัสดิการ

พนกังานดา้นอื่นอีก  เช่น  สวสัดิการรกัษาพยาบาลและอื่นๆ เป็นตน้  ซึ่งการบริหารค่าตอบแทน

ของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกับผลประกอบการขององคก์รและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน 

7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ในปี 2564 คณะผู้บริหารผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามนิยามของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ัดการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อ

จากผูจ้ดัการลงมาและผูม้ีต  าแหน่งรายที่ส่ีทกุรายมีจ านวน 8 ท่าน ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน

และโบนสัเป็นจ านวนเงินรวม 50.36 ลา้นบาท 

ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 คณะผู้บริหารผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามนิยามของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารส่ีราย

แรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและผูม้ีต  าแหน่งรายที่ส่ีทุกรายมีจ านวน 8 ท่าน ไดร้บัค่าตอบแทนเป็น

เงินเดือนและโบนสัเป็นจ านวนเงินรวม 7.47 ลา้นบาท 
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(2) ค่าตอบแทนอื่น 

เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพใหผู้บ้รหิารโดยไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 5-15 

ของเงินเดือน  โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหาร  

รวมทัง้สิน้ 1.01 ลา้นบาท  และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ให้ผู้บริหารโดยได้สมทบในอัตราส่วนรอ้ยละ 5-15 ของเงินเดือน  บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบ

กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร  รวมทัง้สิน้ 258,948.- บาท 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

(1) จ านวนพนกังาน : 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 2,800 คน 

(2) ผลตอบแทนพนกังาน : 

ในปี 2564 บริษัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ านวนทั้งสิน้ 1,680 ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทน 

ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และ

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้  นอกจากนี ้บริษัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานใน

ลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทรวม 527 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้งสิน้  474 ล้านบาท ซึ่ง

ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน

ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้  นอกจากนี ้ บริษัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทน

ใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทรวม 152 ลา้นบาท 

(3) จ านวนพนกังานในแต่ละสายงาน : 

ไตรมาส 1/2565 
บริษัท สมิติเวช 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สมิติเวช 
ศรีราชา จ ากดั 

บริษัท เฟิสท ์
เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 

บริษัท ดิจิทลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์

จ ากดั 

บริษัท 
สมวรรธน ์
เฮลท ์จ ากดั 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 2,275 820 41 17 31 
พนกังานบริหาร (คน) 40 12 8 6 5 
พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 485 - 10 - - 
รวม (คน) 2,800 832 59 23 36 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 474 130 12 5 5 

(4) บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัส าคญัใน 3 ปีที่ผ่านมา 
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7.6  ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.6.1 เลขานกุารบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 8/2551  เมื่อวนัท่ี 18 สิงหาคม 2551  ไดม้ีมติแตง่ตัง้ นางนาฏสภุา  

ไชยะกลุ เป็นเลขานกุารบรษิัท มผีลตัง้แต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2551 เป็นตน้มา 

  หนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัของเลขานกุารบรษิัท: 

1. ติดตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ

องคก์ร  เพื่อใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

2. จัดเตรียมการประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับบริษัท 

และขอ้พึงปฏิบัติที่ดี  โดยรวมถึงการเตรียมระเบียบวาระการประชุม  หนงัสือเชิญประชุม 

เอกสาร ประกอบการประชุม  บันทึกรายงานการประชุม  แจง้มติที่ประชุมใหผู้ท้ี่ เก่ียวขอ้ง 

และติดตามการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุ 

3. จัดท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ  รายงานประจ าปี  รายงานผูถื้อหุน้  และรายงาน

คณะกรรมการ และรายงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและที่เก่ียวขอ้ง

ตามกฎหมาย  รวบรวมน าเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงาน

ดงักล่าว 

5. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบั

ดแูลองคก์รตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานนัน้ๆ 

6. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ ใหข้อ้มลูข่าวสารต่างๆ รวมถึงใหท้ราบสิทธิของผูถื้อหุน้ 

7. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

8. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

9. และอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 

7.6.2 งานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

งานดา้นผูล้งทุนสัมพันธ์นั้น  บริษัทฯ ยังไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึน้เฉพาะ  แต่ไดม้อบหมายให้

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน  ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก อีกทั้ง การ  

ประสานงานกบันกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิัทใหญ่หรือบรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ให้

ข้อมูลนักลงทุนหรือผู้สนใจในภาพรวมของเครือข่ายอีกด้วย  ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ  

ขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ    โทรศัพท์ 02-022-2677   หรือที่  Website: 

www.samitivejhospitals.com  หรือ ที่ E-mail address:  info@samitivej.co.th 

 

mailto:info@samitivej.co.th
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่บรษิัทจ่ายใหแ้ก่บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิัทในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา สามารถสรุปไดด้งันี ้

หน่วย : บาท 

ปี 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 

รวม 
บรษิัท บรษิัทในเครือ 

2563 1,582,000   972,000 2,554,000 
2564 1,582,000   1,122,000 2,704,000 
2565 1,582,000 1,192,000 2,774,000 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

(1) การสรรหากรรมการ 

เมื่อบริษัทฯ มีความตอ้งการสรรหากรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะมอบหมายให้คณ ะกรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่ าตอบแทน (Nomination and 

Remuneration Committee) ใหท้ าหนา้ที่เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารง

ต าแหน่งนัน้ๆ  โดยค านึงถึงคุณวฒุิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความน่าเชื่อถือ  ความ

หลากหลายในสาขาวิชาชีพขององคค์ณะ  ความสามารถในการอุทิศเวลาใหก้บับรษิัทฯ และอื่นๆ  

และน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

(2) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนใน

การเลือกตัง้กรรมการ  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้ทกุคนมีเสียงเท่ากบัหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคน จะใชค้ะแนนเสียงซึ่งมอียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา  เป็นผู้ไดร้บัเลือกเป็นกรรมการเท่ากับ

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้

ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงจะมี ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น 

ผูอ้อกเสียงชีข้าด 

4) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา 

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุ

กบัส่วนหนึ่งในสาม 

5) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทฯนัน้ ให้

จบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

6) นอกจากกรรมการจะพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 

▪ ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

▪ ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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(3) การแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ 

1) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้

กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บรษิัทมหาชนจ ากดั  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่

วาระกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน  ซึ่งบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว  จะอยู่

ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  และมติของ

คณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว  ตอ้งประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

2) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม  ให้

กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุ

ผูถื้อหุ้น  เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น  การประชุมให้กระท า

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จ  านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์

ประชมุ  และบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนนัน้ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระที่ยงัเหลืออยู่

ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) การสรรหากรรมการอิสระ 

การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ค านึงถึงคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทนุดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้

ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม 

บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  

เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี ้ลักษณะ

ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของ

ส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ

กรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง

การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือ 
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ผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่

กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ

รบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์

อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย

หน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาท

ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะ กรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี

ความ สมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่  หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา

กฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บรษิัท หรือบรษิัทย่อย   หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน

รอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่

มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของบรษิัท 
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(5) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ  จะไดร้บัการแต่งตัง้โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือโดยคณะกรรมการ  ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระและตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้

1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่

เป็นบรษิัทจดทะเบียน 

3) มีคณุสมบตัิที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(6) การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 

เมื่อบริษัทฯ มีความตอ้งการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู  คณะกรรมการบรษิัทฯ จะมอบหมาย

ให้คณ ะกรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่ าตอบแทน  (Nomination and Remuneration 

Committee) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนัน้ๆ และน าเสนอที่

ประชมุคณะกรรมการพิจารณา 

8.1.2 การเขา้รว่มประชมุและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

ค่าตอบแทนกรรมการ: 

(1) ปี 2564 

คณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ตามจ านวนที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผูก้  าหนด ซึ่งรวมถึงเบีย้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย โดยในปี 

2564 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 

16,115,000.- บาท โดยมีรายนามคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัท 

เงินบ าเหน็จท่ี
ไดร้บัอนมุติั
จ่ายในปี 2564 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม  
(บาท) 

1) ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ ์ 315,000 2,470,587 - - 2,785,587 

2) นายสมชาต  อินทรทตู 210,000 1,647,059 120,000 - 1,977,059 

3) นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ 210,000 1,647,059 80,000 - 1,937,059 

4) นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ 210,000 1,647,059 - 30,000 1,887,059 

5) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 210,000 1,647,059 - 20,000 1,877,059 

6) น.พ.ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร 210,000 1,647,059 - 20,000 1,877,059 

7) ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ ์ 210,000 1,647,059 60,000 - 1,917,059 

8) พ.ญ. สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ 210,000 1,647,059 - - 1,857,059 

รวม 1,785,000 14,000,000 260,000 70,000 16,115,000 
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(2) ไตรมาส 1 ปี 2565 

คณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ตามจ านวนที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด ซึ่งรวมถึงเบีย้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยใน  

ไตรมาส 1/2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 8 ท่าน ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 

402,500.- บาท โดยมีรายนามคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัท 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม  
(บาท) 

1) ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ ์ 52,500 - - 52,500 

2) นายสมชาต  อินทรทตู 35,000 30,000 - 65,000 

3) นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ - 20,000 - 20,000 

4) นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ 35,000 - 30,000 65,000 

5) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 35,000 - 20,000 55,000 

6) น.พ.ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร 35,000 - 20,000 55,000 

7) ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ ์ 35,000 20,000 - 55,000 

8) พ.ญ. สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ 35,000 - - 35,000 

รวม 262,500 70,000 70,000 402,500 

8.1.3 การก ากบัดแูลบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัโดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ 6.3 

8.1.4 การติดตามใหม้ีการปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการ 

ในปี 2564 ไดต้ิดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการอย่าง

ต่อเนื่อง  และไม่พบรายงานการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ใดๆ   

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินงานตามขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการ

ปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้นะน าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบตัิ โดยในปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปเป็นรายงานที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4  และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565  คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชมุ 1 ครัง้ 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

(1) ปี 2564 

(1.1) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุม

คณะกรรมการ 
การประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้น 
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ 6/6 1/1 
นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
6/6 1/1 

นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

6/6 1/1 

นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ 6/6 1/1 
นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 6/6 1/1 

น.พ. ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจ้ดัการและ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6/6 1/1 

ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1 

พ.ญ. สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ 6/6 1/1 
 

(1.2) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปี 2564 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

4 4 

นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 4 
ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 3 

 

(1.3) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปี 2564 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1 1 

นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 1 1 
น.พ. ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ 1 1 
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(2) ในไตรมาสที่ 1/2565 

(2.1) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุม

คณะกรรมการ 
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ 1/1 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

1/1 

นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

0/1 

นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ 1/1 
นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 1/1 
น.พ. ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจ้ดัการและ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
1/1 

ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

1/1 

พ.ญ. สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ 1/1 
 

(2.2) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในไตรมาสที่ 

1/2565 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

1 1 

นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1 1 
ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1 1 

 

(2.3) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ในไตรมาสที่ 
1/2565 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1 1 

นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 1 1 

น.พ. ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ 1 1 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดร้บัรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างนอ้ยในทกุไตรมาส  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ โดยสรุปไดว้่า  ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีมาตรการ

ควบคุมภายในที่ดี  มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายการขอ้มูลทางการเงิน ปี 

2564 อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป อีกทัง้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ

เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2  รายการระหว่างกนั 

9.2.1  ปรมิาณรายการในรอบ มกราคม ถึงมีนาคม 2565 

        รายการทั่วไปของบรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

(1) รายการรบั 
หน่วย : พนับาท 

มูลค่ารับรวม 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ ์ บริการ

รกัษาพยาบาล 
บริการตรวจ
วิเคราะห ์

ยา และ
เวชภณัฑ ์

บริหารงาน บริการอื่น เงินปันผลรบั ดอกเบีย้รบั 

1. บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ บริษัทใหญ ่ 997 26 64 113 42 - 509 
2. บจก.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์ บริษัทรว่ม 3 - - - 1,189 - - 
3. บจก. สมิติเวช ศรีราชา บริษัทย่อย 1,939 65 64 6,655 - 79,273 - 
4. บจก. เออรว์ิ่ง เชอริเดน เอส อี บริษัทย่อย - - - - 1,800 - - 
5. บจก. เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด บริษัทย่อย 199 24 - - 157 - - 
6. บจก. เอส วี โฮลดิง้ บริษัทย่อย - - - - 36 - - 
7. Samitivej International Co.,Ltd. บริษัทย่อย - - 1,844 - - - - 
8. บจก. ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์ บริษัทย่อย 264 17 - - 9 - - 
9. บจก. สมวรรธน ์เฮลท ์ บริษัทย่อย 46 14 - - - - - 
10. บจก. สมิติเวช ชลบรุี กิจการที่

เกี่ยวขอ้งกนั 
195 33 2 3,943 - - - 

11.  บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

19 - 4 - 91 - - 

12.  บมจ. ธนบรุี เมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

88 3 - 2,325 6 - - 

13.  บจก. เอ็น เฮลท ์พยาธิวิทยา กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- 9,215 - - - - - 

14.  บจก. กรีนไลน ์ซินเนอรจ์ี ้ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

8 4 - - 2,301 - - 

15.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

87 19 31 - - - - 

16.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 4 - - - - 
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มูลค่ารับรวม 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ ์ บริการ

รกัษาพยาบาล 
บริการตรวจ
วิเคราะห ์

ยา และ
เวชภณัฑ ์

บริหารงาน บริการอื่น เงินปันผลรบั ดอกเบีย้รบั 

17.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 2,476 - - - - 

18.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 1,175 - - - - 

19.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 6 - - - - 

20.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมยุ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 37 - - - - 

21.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2 กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

11 - - - - - - 

22. บมจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- 8 - - - - - 

23.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 19 - - - - 

24.  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 6 - - 

25.  บมจ. การบินกรุงเทพ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

11 - - - - - - 

26.  บจก. ริชเนส แอน เวลตี ้ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 69 - - 

27.  บจก. วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

316 28 - - - - - 

28.  บมจ. กรุงเทพประกนัสขุภาพ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

4 - - - - - - 

29.  บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

2 - - - - - - 

30.  บจก. เฮลท ์พลาซ่า กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 246 - - 

31. Phnom Penh Medical Service 
Co., Ltd. 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 120 - - - - 
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(2) รายการจ่าย  

หน่วย : พนับาท 

มูลค่าจ่ายรวม 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ความ 

สมัพนัธ ์
บริการรกัษา 
พยาบาล 

บริการ
ตรวจ

วิเคราะห ์

ยาและ
เวชภณัฑ ์

บริหารงาน บริการอื่น เงินปันผล
จ่าย 

ดอกเบีย้
จ่าย 

1. บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ บริษัทใหญ ่ 6,046 - 142 43,642 1,260 - - 
2. บจก. เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิส

เท็มส ์
บริษัทรว่ม 

- 53,633 7,969 8,728 5,138 - - 

3. บจก. สมิติเวช ศรีราชา บริษัทย่อย 61 - 14 - - - 565 
4. บจก. เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด บริษัทย่อย - - 398 1,413 5,446 - - 
5. Samitivej International Co.,Ltd. บริษัทย่อย - - - - 305 - - 
6. บจก.ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์ บริษัทย่อย - - - - 1,503 - - 
7. บจก. สมวรรธน ์เฮลท ์ บริษัทย่อย 525 - - - 146 - - 
8. บจก. สมิติเวช ชลบรุี กิจการที่

เกี่ยวขอ้งกนั 
6 - 64 - - - - 

9. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

29 - 16 - - - - 

10. บมจ. ธนบรุี เมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

71 - 2 - - - - 

11. บจก. เอ็น เฮลท ์พยาธิวิทยา กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- 5 - - - - - 

12. บจก.ไบโอโมเลกลุล่ารแ์ลบบอรา
ทอรี่ส ์(ประเทศไทย) 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- 75,508 - - - - - 

13. บจก. กรีนไลน ์ซินเนอรจ์ี ้ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - 7,518 - - - 

14. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 244 - - 

15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 18 - - - - 

16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

7 - 35 - - - - 

17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ราชสีมา 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

1 - 1 - - - - 

18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 106 - - - - 

19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม่ 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

1 - 127 - - - - 

20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอนแก่น 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 83 - - - - 



                                     115 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

มูลค่าจ่ายรวม 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ความ 

สมัพนัธ ์
บริการรกัษา 
พยาบาล 

บริการ
ตรวจ

วิเคราะห ์

ยาและ
เวชภณัฑ ์

บริหารงาน บริการอื่น เงินปันผล
จ่าย 

ดอกเบีย้
จ่าย 

21. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1 กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

11 - - - - - - 

22. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3 กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

7 - - - - - - 

23. บจก. บีดีเอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - 4,632 - - - 

24. บจก. เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 1,944        - - - - 

25. บจก. วิทยกุารบินแห่งประเทศ
ไทย 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 78 - - 

26. บจก. บางกอกแอรท์วัร ์(1988) กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 127 - - 

27. บมจ. เยเนอรลั ฮอสปิตลั 
โปรดคัส ์

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 46 - - - - 

28. บจก. เซฟดรกั เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 4,405 - 5 - - 

29. บจก. สหแพทยเ์ภสชั กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 1,640 - - - - 

30. บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 732 - - - - 

31. บจก. วฒันเวช กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

3 - - - - - - 

32. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 1 - - - - 

33. บมจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

1 - - - - - - 

34. บจก.โรงพยาบาลเปาโล 
พระประแดง 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 47 - - - - 

35. บจก. การบินกรุงเทพ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 33 - - 

36. บจก. ริชเนส แอนด ์เวลตี ้ กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 1 - - 

37. บจก. บีดีเอ็มเอส จดัการ
ทรพัยส์ิน 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - - - 1,227 - - 

38. บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เมืองราช 

กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

- - 11 - - - - 
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9.2.2  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ในปี 2565 บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยและบุคคล  หรือกิจการที่เก่ียวโยงกันแสดงในขอ้ 

9.2.1 และโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และในงบการเงินของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยประจ าปี 2565 ประกอบ 

9.2.3  ลกัษณะรายการและขัน้ตอนการท ารายการ 

          (1)  ลกัษณะรายการ 

รายการระหว่างบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความ

เก่ียวขอ้งกันที่เกิดขึน้ในปี 2565 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 3 

เรื่อง รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถจ าแนกลกัษณะรายการท่ีเก่ียวโยงไดเ้ป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ 

(1.1) รายการธุรกรรมที่เป็นการคา้ปกติและธุรกรรมที่สนบัสนนุธุรกิจปกติ 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัท่ีมีลกัษณะเป็นรายการหรือธุรกรรม

ทางการคา้ปกติทั่วไป เช่น รายการรายไดจ้ากค่ารกัษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผูป่้วย

ระหว่างกัน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ การจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ และการจัดซือ้จัดจ้าง  

เป็นตน้ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นความจ าเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการรกัษาพยาบาลหรือ

เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ โดยรวม โดยมีเงื่อนไขทางการคา้และลกัษณะรายการไม่แตกต่าง

จากการท ารายการกับคู่คา้ทั่วไปหรือบุคคลภายนอกภายใตส้ถานการณ์เดียวกันและมี

ความสมเหตสุมผล ส าหรบักรณีที่ไม่มีราคาตลาดอา้งอิงก็จะเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงไว  ้

(1.2) รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันกับบริษัทใหญ่  บริษัท

ย่อยและบริษัทในเครือข่ายทั้งในด้านรับและให้ความช่วยเหลือโดยทุกฝ่ายจะได้รับ

ประโยชน์ที่คุ ้มค่าและหรือดีกว่าสถาบันอื่น อีกทั้งเอื ้ออ านวยให้บริษัทฯ  สามารถลด

ค่าใชจ้่ายดา้นอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมและเพิ่มรายไดจ้ากอตัราพิเศษจากการใหกู้ย้ืมเงินเมื่อ

มีเงินสดคงเหลือโดยสรุปรายการได ้2 ลกัษณะดงันี ้

(1.2.1)   การใหกู้ย้ืมระหว่างกัน เป็นรายการกูห้รือใหกู้ย้ืมเงินมีระยะเวลาเพื่อประโยชนใ์น

การปรบัโครงสรา้งหนีก้บัสถาบนัการเงินหรือเพื่อใหเ้ป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 

(1.2.2) โครงการบรหิารสภาพคล่อง (Centralized Liquidity Management Program) ซึ่ง

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับเครือข่ายบริษัท กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“BDMS”) หรือเรียกว่า “Cash Pooling” โดย 

ณ สิน้วนัระบบจะท าการโอนเงินจากบัญชีย่อยไปฝากไวก้ับบญัชีบริษัทใหญ่ ซึ่ง

จะแสดงสถานะบญัชีกูย้ืมระยะสัน้และคิดดอกเบีย้ระหว่างกนัในขณะที่บรษิัทย่อย

รายใดมีความตอ้งการใชเ้งินบรษิัทใหญ่จะน าสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มโอนไป
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ยงับรษิัทย่อยผูต้อ้งการใชเ้งินซึ่งการคิดอตัราดอกเบีย้ที่ดีกว่าหรือเป็นไปตามอตัรา

ตลาด 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ไดอ้นมุตัิให ้

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการฝากเงินกับ 

BDMS ภายในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยไดร้บัดอกเบีย้เงินฝากในอตัราถวัเฉล่ีย

ของดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชยช์ัน้น า 4 แห่ง และการ

รบัวงเงินกูย้ืมจาก BDMS ภายในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยตอ้งช าระดอกเบีย้

เงินกูย้ืมในอตัรา MLR ถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชยช์ัน้น า 4 แห่ง ลบดว้ยอัตรา 

รอ้ยละ 2.25 ผ่านระบบบรหิารสภาพคล่อง หรือ Liquidity Management System 

ที่จัดท าผ่านธนาคารพาณิชย ์ร่วมกับเครือข่ายของ BDMS เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงิน

ส่วนเกินหรือส่วนขาด อย่างไรก็ดี มูลค่าเงินตน้ที่บริษัทฯ ฝากไวก้ับ BDMS และ

มูลค่ายอดหนีเ้งินตน้ที่บริษัทฯ กูย้ืมจาก BDMS ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมี

มูลค่าไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท (โดยนับเงินฝากและเงินกู้แยกต่างหากจากกัน) 

ทั้งนี ้จะมีการสอบทานนโยบายการก าหนดอตัราดอกเบีย้ส าหรบับริษัทในเครือ

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรือเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อก าหนดอัตราดอกเบี ้ย

ระหว่างบรษิัทในเครือใหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

ภาระเงินกูย้ืมระหว่างกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
หน่วย : พนับาท 

 เงินกู้ยืม เงินให้กู้ยืม 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง เงินกูย้ืมระยะสัน้ เงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาว 

เงินใหกู้ย้ืม
ระยะสัน้ 

1.  บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ - - 922,941 

2.  บจก. สมิติเวช ศรีราชา 790,791 - - 

 

(1.3) ธุรกรรมประเภทอื่น 

รายการธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จดัได้

ว่าเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคับที่ก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติ

ดังก ล่าว  และประกาศอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องทุกประการ  โดยผ่ านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ  รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามล าดบัแลว้แต่กรณี 
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(2) ขัน้ตอนการท ารายการ 

(2.1)  รายการท่ีเก่ียวโยง 

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับ

แกไ้ข ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และส านักงาน กลต. ไดม้ีหนังสือเวียน

ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 ใหบ้รษิัทอาจน ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการธุรกรรม

ทางการคา้ปกติหรือรายการสนับสนุนการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไประหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อขออนุมัติใน

หลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการท ารายการดังกล่าวเพื่อใหก้ารบริหารงานของ

บรษิัทฯ มีความคล่องตวั ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ที่ 9/2551 เมื่อวนัท่ี 15 

กันยายน 2551 จึงไดม้ีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณาการเข้าท า

รายการธุรกรรมที่จัดเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันในกรณีที่รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทาง

การคา้ตามปกติทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป  

ภายใต้สถานการณ์เดียวกันดว้ยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลที่ตนผู้มี

สถานะเป็นกรรมการ  ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งได ้ พรอ้มกับให้รายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นระยะ   

(2.2)  รายการธุรกรรมประเภทอื่น 

บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในพระราชก าหนดหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
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9.2.4 นโยบายและแนวโนม้การท ารายการ 

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 

รายการธุรกรรมที่เป็นการคา้ปกติ 

เช่น การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล 

การส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน การ

ใหบ้รกิารตรวจวิเคราะห ์เป็นตน้ 

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทใหญ่และ

บริษัทในเครือข่ายคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัท

หรือบริษัทย่อยกับบุคลที่มีความเก่ียวโยงกันในราคาตลาดโดยมี

อัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และมี เงื่อนไขการช าระเงิน

ตลอดจน เงื่อนไขการค้าอื่นๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขใน

ลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึง

กระท ากับผู้รับ  บริการอื่นซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท

คู่สญัญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตส้ถานการณเ์ดียวกนั 

รายการธุ รก รรมที่ สนับ สนุ น

การค้าทั่วไป เช่น ลูกหนี ้การค้า 

เจา้หนีก้ารคา้ เป็นตน้ 

ในกรณีที่บริษัทและบรษิัทย่อยรวมทัง้บริษัทใหญ่และในเครือข่าย

มีรายการซือ้สินคา้และบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่างๆ การ

จัดซื ้อจัดจ้าง การเข้าท าสัญญาว่าจ้าง สัญญาก่อสรา้งหรือ

สัญญา จัดซือ้จัดจ้างระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทหรือบริษัท

ย่อยกบับคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบับรษิัท ซึ่งรายการดงักล่าวเป็น

รายการที่เกิดขึน้เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัท

ย่อยรายการดงักล่าวจะตอ้งมีราคาค่าสินคา้ หรืออตัราค่าบริการ

ตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออา้งอิงที่มาของราคาค่า

สินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมี เงื่อนไขการช าระเงิน

ตลอดจนเงื่อนไขขอ้ตกลงทางการอื่นๆไม่แตกต่างจากการท่ีบรษิัท

และบริษัทย่อยเข้าท าธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั่ วไปภายใต้

สถานการณเ์ดียวกนั 

การใหค้วามชว่ยเหลือทาง

การเงิน 

บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

ภายในกลุ่มรวมถึงบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่าย โดยมีศูนย์

รวมการบริการจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการตน้ทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี ้ การเข้าท า

รายการดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบหรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรือประกาศของ

คณะกรรมการตลาดทุนและเป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้

แลว้แต่กรณี 
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ส่วนที ่3   งบการเงนิ 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 การจดัท างบการเงินส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ผูส้อบบญัชีที่ท  าการตรวจสอบงบการเงินของบรษิัท 

งบการเงินรวมของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ส าหรบังวดสาม

เดือนสิน้สุด ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 ได้รับการตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขทะเบียน 4451 จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

2. สรุปรายงานการสอบบญัชี 

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดส้อบทานงบการเงินรวมของบริษัท สมิติเวช จ ากัด(มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบก าไร

ขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด

รวม ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ และได้

สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

งบการเงินข้างตน้นี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 ผลการด าเนินงานและกระแส 

เงินสด ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและ

เฉพาะของบรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

ค าอธิบายและการวิเคราะหด์งัต่อไปนีน้  าเสนอในสกุลเงินบาทตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไปของ

ประเทศไทย โดยมีการปัดเศษจ านวนเงินบางจ านวน (รวมถึงจ านวนที่เป็นอตัรารอ้ยละ) เพื่อความสะดวก 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษทั 

และตัวแทนตดิตอ่ประสานงานกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศ 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ์
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 26 เมษายน 2543 
อาย ุ(ปี) : 83 

คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร ์(University of Florida, สหรฐัอเมรกิา) 
▪ เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์: 
2559 - 2563 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   คณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 
2558 – 2560 สมาชิกและประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงิน การคลัง  สภาขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
2557 – 2558 สมาชิกสภาและประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงิน การคลงั   สภาปฏิรูป

แห่งชาติ (สปช.) 
2557 – 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  สถาบนัพระปกเกลา้ 
2554 – 2559 กรรมการและประธานอนุกรรมการระบบการเงินการคลัง  คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
2551 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลงั 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ดบัเบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Director Certification Program DCP 6/2001 
▪ Role of the Chairman Program RCP 6/2001 
▪ Director Certification Program Update DCPU 

5/2015 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
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2.  นายสมชาต  อินทรทตู 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 27 พฤษภาคม 2552 
อาย ุ(ปี) : 84 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ (BBA.) 

▪ พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปรอ.4 

ประสบการณ ์: 
2540 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2562 ประธานกรรมการ บรษิัท กนัตนากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2545 กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557 ที่ปรกึษาประธาน  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม สภา

ผูแ้ทนราษฎร 
2555 - 2557 ที่ปรกึษาประธาน  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและสถาบนั

การเงิน สภาผูแ้ทนราษฎร 
2510 - 2520 อาจารย ์ คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะพาณิชยศาสตรก์ารบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
2503 - 2510 รบัราชการ  ส านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

     การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอืน่: 
ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท  บรษิัท กนัตนากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  มลูนิธิพนกังานธนาคารทหารไทย 
2541 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  มลูนิธิศนูยสิ์รนิธร เพื่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาต ิ
การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Directors Accreditation Program รุน่ท่ี 22 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
 

 

 



                                     143 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

3.  นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์
ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 27 พฤษภาคม 2552 
อาย ุ(ปี) : 67 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Northeastern University สหรฐัอเมรกิา 

▪ ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์Tufts University, USA. 
ประสบการณ ์: 

2547 - 2551 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2521 - 2547 ต าแหน่งสดุทา้ย : กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป  บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น: 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท เมเจอร ์ซีนเีพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั 

(มหาชน) 
2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท วนชยักรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
▪ หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) 
การอบรมอื่นๆ : ▪ หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 

(ปรอ.) รุน่ท่ี 16 
▪ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันา
เมือง (มหานคร รุน่ 1)  

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 0/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
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4.  นายประดิษฐ ์ ทฆีกลุ 
ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 29 เมษายน 2553 
อาย ุ(ปี) : 63 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

▪ เนติบณัฑิตไทย 
▪ ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น: 
ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษิัท ธนบรุี เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บรษิัท บีดีเอม็เอส เทรนนิ่ง จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิัท บีดีเอม็เอส จดัการทรพัยสิ์น จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิัท รอยลับางกอกเฮ็ลธแ์คร ์จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิัท กรุงเทพเซฟดรกั จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิัท เซฟดรกัเซ็นเตอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท เปาโลเมดิค จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท เปาโล สมทุรปราการ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท การแพทยส์ยาม จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท เนชั่นแนล เฮ็ลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท บีดเีอ็มเอส เวลเนส คลินิก จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท บีดเีอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท บีดเีอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 

javascript:showCompanyProfile('0107535000192','6')
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 กรรมการ บรษิัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท บางกอกแอรเ์วยส์โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท ครวัการบินกรุงเทพ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท บรกิารภาคพืน้การบินกรุงเทพเวิลดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอรว์ิส จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอฟเอสพีจีคารโ์ก ้จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท อู่ตะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวเิอชั่น จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท จเีอ็มเอ็ม มเีดีย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท จเีอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท จเีอ็มเอ็ม ทีวี จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท จเีอ็มเอ็ม สตดูิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท เชน้จ ์2561 จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท เอ-ไทม ์มเีดีย จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท วนั สามสิบเอ็ด จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท เอ็กแซก็ท ์ซีเนรโิอ จ ากดั 
 กรรมการ แอ็กซ ์สตดูิโอ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Director Certificate Program รุน่ท่ี 29 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
 

5.  นางนฤมล  น้อยอ ่า 
ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 5  เมษายน  2556 
อาย ุ(ปี) : 64 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยั นอรท์
เท็กซสัสเตท  สหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ ์: 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน  บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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รางวลัเกียรตยิศ : 
 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2021 

- Best CFO in Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia 
(ex-China) 

 IAA Awards for Listed Companies 2020 
-      Best CFO 

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2020 
- Best CEO in Thailand 

 สมาคมนกัเรียนเกา่ราชินี ในพระบรมราชินปูถมัภ ์
- รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ปี 2563 ประเภทที่ 2 ผู้ประสบความส าเร็จในการ

ท างานหรือในวิชาชีพทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 มลูนิธิเพื่อสงัคมไทย โครงการหนึง่ลา้นกลา้ความดตีอบแทนคณุแผ่นดิน 

1)  นกับรหิารดีเด่นแหง่ปี 2562 
2)  สตรีตวัอย่างแหง่ปี 2562 

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019  
-     Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical 

Industry 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น: 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม/ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุส/ 
กรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้น
การเงิน/ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน (วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 1/4/2551) 
บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  บรษิัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 

ปี 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั 
 ประธานกรรมการ  บรษิัท กรุงเทพประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ  บรษิัท บีดีเอม็เอส แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษิัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษิัท เปาโลเมดคิ จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท เปาโล สมทุรปราการ จ ากดั 
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 กรรมการ  บรษิัท การแพทยส์ยาม จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
 กรรมการ  บรษิัท บีดเีอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท บีดเีอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษิัท บางกอก มีเดยี แอนด ์บรอดคาสติง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิัท อู่ตะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวเิอชั่น จ ากดั 

การอบรมของสมาคม
ส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย: 

▪ Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 24/2021 
▪ Director Certification Program (DCP) รุน่ 107 
▪ Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 

การอบรมอื่นๆ : ▪ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 
6/2021 หวัขอ้ “ESG Integration in Sustainable Investing” 

▪ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 
5/2021 หวัขอ้ “Fraud & Cyber Security Risk” 

▪ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 
2/2021 หวัขอ้ “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit” 

▪ CEO  C LUB  2019 หั ว ข้อ  “G LO BAL  R ISKS : W HAT  ARE  TH E 
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ CEO CLUB 2019 หวัขอ้ “Business Agility and Intrapreneurship” บรรยาย
โดย Mr. William Malek, Senior Executive Director for Leadership and 
Innovation, SEAC Lifelong Learning Center 

▪ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 
5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English 
Session) 

▪ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ค รั้ง ที่ 
3/2562 หวัขอ้ “การทบทวนการก ากบัดแูลของงบการเงินรายไตรมาส” 

▪ TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ค รั้ ง ที่ 
1/2562  หัวขอ้ “นโยบายของส านักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการ
สนบัสนนุการท างานของบรษิัทจดทะเบียน” 

▪ หลกัสตูร “นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทุน” 
(วธอ.) รุน่ท่ี 3 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 

▪ ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 15  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
(วตท.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness”  
จดัโดย สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย รว่มกบัสถาบนั IMD 
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▪ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหาร
ระดบัสงู รุน่ท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.13) 

▪ Financial Executive Development Program รุ่ น ที่  12 จั ด โด ย  The Thai 
Institute of Banking and Finance for Executives from Financial 
Institutions 

▪ Applied International Management Program, Sweden จั ด โด ย รัฐ บ า ล
สวีเดน 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
 

6.  นายแพทยช์ัยรัตน ์ ปัณฑุรอัมพร 
ต าแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 25 พฤศจิกายน 2556 
อาย ุ(ปี) : 67 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ วิทยาศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

▪ แพทยศาสตรบ์ณัฑติ ศิรริาชพยาบาล 
▪ วฒุิบตัรผูเ้ชี่ยวชาญสาขาสตูินรีเวช ศิรริาชพยาบาล 

ประสบการณ ์: 
2550 – 2552 รองผูอ้  านวยการ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์
2552 – 2554 ผูอ้  านวยการ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
2554 – 2558 ผูอ้  านวยการ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์
2555 – 2556 รองประธานคณะผูบ้รหิาร  บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 กรรมการ  บรษิัท สมิตเิวช ชลบรุี จ ากดั 
2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 
2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท ธนบรุี เมดเิคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท บีเอ็นเอช เมดเิคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั 
2558 – 2561 กรรมการ บรษิัท กรีนไลน ์ซินเนอรจ์ี ้จ ากดั 
2559 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 
2561 – 2562 กรรมการ บรษิัท ดจิิทลั เวนเจอรส์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น: 
2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บรษิัท ธนบรุี เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
2561 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตักิาร  บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท สมิตเิวช ศรีราชา จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เออรว์ิ่ง เชอรเิดน เอส อี จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท ไบโอ โมเลกลุลาร ์แลบบอราทอร่ีส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บรษิัท สมิติเวช ชลบรุี จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บรษิัท กรีนไลน ์ซินเนอรจ์ี ้จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดจิิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ไทยพาณิชย ์โพรเทค จ ากดั   

การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 99 
▪ Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุน่ท่ี 5/2016 
การอบรมอื่นๆ : ▪ หลั ก สู ต รป ระก าศ นี ย บั ต ร  Advanced Executive 

Program, Kellogg School of Management 
▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New 

Strategies for the Evolving Health Care 
Marketplace, Harvard University 

▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic’s Samson 
Global Leadership Academy for Healthcare 
Executives 

▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.) รุน่ท่ี 1 

▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุน่ท่ี 19 

▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 2 

▪ หลักสูตร การบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 
7 (มส.7)  สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์
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▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นการคา้และการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่นที่  10/2017 สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

▪ หลักสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) 
รุน่ที่ 23 วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
 

7.  ดร. สุภัค  ศิวะรักษ ์
ต าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 17 สิงหาคม 2561 
อาย ุ(ปี) : 64 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
▪ ปรญิญาโท ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ ์: 
2559 – 2561 กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2556 – 2559 ประธานกรรมการ  บรษิัท บรหิารสินทรพัยส์าทร จ ากดั 
2554 – 2556 กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจด

ทะเบียน  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2552 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บริหาร  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2552 กรรมการ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
2551 – 2552 ประธานกรรมการ  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั 
2546 – 2551 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ธนาคารทหารไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น: 
ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ และ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บรษิัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล  บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 

ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย 

ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ปัจจบุนั ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย  กลุ่มบรษิัท จารด์ีน แมธทีสนั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง บริษัท พรูเด็นเชียล 

ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Director Accreditation Program (DAP), 42/2005 

▪ Director Certification Program (DCP), 72/2006 
▪ Financial Institutions Governance Program (FGP), 

3/2011 
▪ Advance Audit Committee Program (AACP), 

26/2017 
การอบรมอื่นๆ : ▪ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ 2550 

▪ หลกัสตูรผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงิน(FINEX IV) 
▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 10 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
 

 

 

 



                                     152 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

 

8.  แพทยห์ญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย ์

ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / รองประธานคณะผูบ้รหิาร  
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 10 เมษายน 2562 

อาย ุ(ปี) : 62 

คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ วฒุิบตัรผูเ้ชี่ยวชาญ สาขากมุารเวชศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรบัผูบ้รหิาร  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ อนมุตัิผูเ้ชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 

ประสบการณ ์: 
2558 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเด็กสมติิเวช 
2545 – 2557 รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น : 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เออรว์ิ่ง เชอรเิดน เอส อี จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดจิิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ากดั 

การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 280 
การอบรมอื่นๆ : ▪ Senior Executive Program (SEP), Sasin 

▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร
ทางการแพทย ์(ปธพ.) รุน่ท่ี 2 สถาบนัพระปกเกลา้ 

▪ หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 9 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท : 1/1 
มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
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9.  นายแพทยโ์ชคชัย  จารุศิริพิพัฒน ์
ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายแพทย ์
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 15 กรกฎาคม 2556 
อาย ุ(ปี) : 67 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ แพทยศาสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

▪ วฒุิบตัรผูเ้ชี่ยวชาญสาขาอายรุศาสตร ์
▪ แพทยป์ระจ าบา้น โรงพยาบาลศริริาช 
▪ นกัเรียนทนุอานนัทมหิดล ศกึษาทางดา้นโรคไต มหาวิทยาลยั Colorado 

Health Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A. 
▪ อนมุตัิบตัรผูช้  านาญสาขาอายรุศาสตรโ์รคไต 

ประสบการณ ์: 
2553 – 2556 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวิท 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ไชน่าทาวน ์

การอบรมอื่นๆ : Advanced Management Program, Harvard Business 
Review 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 

10. นายแพทยนิ์ธิวัฒน ์ กิจศรีอุไร 
ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวิท 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 1 มกราคม 2559 

อาย ุ(ปี) : 63 

คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ วิทยาศาสตรก์ารแพทยม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ สตูินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
▪ ประกาศนียบตัรฝึกอบรมอนสุาขาเทคโนโลยีการเจรญิพนัธุ ์(Assisted 

Reproductive Technology) PIVET Medical Centre, Perth, Australia 
ประสบการณ ์: 

2556 – 2558 รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2554 – 2555 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลหวัเฉียว มลูนิธิปอเต็กตึง้ 
2545 – 2553 รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 
2522 – 2529 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 
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การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท Samitivej International Company Limited (Myanmar) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เออรว์ิง เชอรเิดน เอสอี จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั Project Director,  BDMS TPAS (Third Party Payer Administration) 

การอบรมรมอื่นๆ : ▪ Advanced Management Program (AMP) ABAC University 
▪ หลกัสตูรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์รุน่ท่ี 2 
▪ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 30 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 

11. นายแพทยอ์ดนัินท ์ กติติรัตนไพบูลย ์
ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ศรีนครนิทร ์

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 1 กนัยายน 2558 
อาย ุ(ปี) : 57 

คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
▪ Certificate Board of Obstetrics and Gynecology  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณ ์: 
2556 – 2559 กรรมการ บรษิัท ธนบรุี เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ธนบรุี 
2553 – 2556 ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์
2548 – 2553 ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบเีอ็นเอช 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น: 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เออรว์ิ่ง เชอรเิดน เอสอี จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : Director Certification Program รุน่ท่ี 178 
การอบรมอื่นๆ : ▪ หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 7 

▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุน่ท่ี 27 

▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 3 
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▪ ผูป้ระนีประนอมประจ าศาลแพ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
▪ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุง่ที่ 63 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 

12.  นายจิรัฐ  จกัรพ์ิทกัษส์ตัย ์
ต าแหน่ง : ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 1 ตลุาคม 2554 
อาย ุ(ปี) : 48 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

▪ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ประสบการณ ์: 

2552 – 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี  โรงแรมเพนนิซูล่า กรุงเทพฯ 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่น : 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท สมิตเิวช ชลบรุี จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท สแตนดารด์พลสั คอนซลัติง้ จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท นทูรชิั่น เจล จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดจิิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ากดั 

การอบรมอื่นๆ : สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 

13.  นางนาฏสุภา  ไชยะกลุ 
ต าแหน่ง : เลขานกุารบรษิัท  
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ : 18 เมษายน 2551 
อาย ุ(ปี) : 67 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ▪ B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA 

▪ A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA 
ประสบการณ ์: 

2543 – 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายส านกักรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย : ▪ Company Secretary รุน่ท่ี 1 

▪ Effective Minute Taking รุน่ท่ี 1/2006 
▪ Board Reporting Program รุน่ท่ี 1/2009 
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การอบรมอื่นๆ : ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Computer Audit” รุ่นที่  1 
โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) 
Research and Training Center, Malaysia 

▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล
เอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) : 0 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 
 
                   รายช่ือบริษัทย่อย  
รายช่ือผูบ้ริหาร 
และต าแหน่ง 

บจก. เออรว์ิ่ง  
เชอริเดน  
เอสอี 

บจก. 
เฟิสท ์

เฮ็ลธ ฟู้ด  

บจก. เอสวี 
โฮลดิง้  

บจก. ดิจิทลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์

บจก. สมิติเวช  
ศรีราชา  

บจก. เนชั่น
แนล เฮลทแ์คร ์ 
ซิสเท็มส ์ 

บจก. 
สมวรรธน ์
เฮลท ์

1.  นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ 
     กรรมการ 

   
 

 / 
 

2.  นายชัยรตัน ์ปัณฑรุอมัพร 
     กรรมการผูจ้ดัการและ 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

/ / / 
 
/ / / 

 

3.  นางสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์
     กรรมการ 

/ / / /   / 

4.  นายนิธิวฒัน ์กิจศรีอไุร 
     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
     สมิติเวช สขุมุวิท 

/ / / 
 

  
 

5.  นายอดินันท ์กิตติรตันไพบลูย ์
     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
     สมิติเวช ศรีนครินทร ์

/ / / 
 

  
 

6.  นายจิรฐั จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์
     ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน    /   / 

 
หมายเหตุ:- 

/     =  กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้

จากการด าเนินธุรกิจ จึงไดใ้หม้ีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอโดยไดแ้ต่งตัง้ บริษัท แอคเคานต์ิง้ 

เรฟโวลชูั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทจากภายนอกใหป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท แอคเคานต์ิง้ 

เรฟโวลชูั่น จ ากดั ไดม้อบหมายให ้นางศศิวิมล สกุใส เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของ

บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบรษิัท แอคเคานต์ิง้ เรฟโวลชูั่น จ ากัด และนางศศิวิมล สกุใส 

แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีประสบการณก์ารท างานดา้นก ากับดูแลและ

การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพรอ้มของจ านวนบคุลากร และทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผูต้รวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานในแต่ละส่วนงานของบริษัทตามแนว

ทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นอิสระ ทั้งนี ้ประวัติและประสบการณ์ของ  

ผูป้ฏิบตัิการของหวัหนา้ทีมผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวสรุปไดด้งันี ้

หัวหน้าทมีตรวจสอบ 

นางศศิวิมล สกุใส ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการบรษิัท แอคเคานต์ิง้ เรฟโวลชูั่น จ ากดั 

ประวัติการศึกษา 

▪ จบปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

▪ จบปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการท างาน 

▪ พ.ศ.2531-2534 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีส านกังานสอบบญัชีเอสจีวี ณ ถลาง 

▪ พ.ศ.2534-2539 กรรมการบรษิัท วี เอส พี คอลซลัแทนส ์จ ากดั (บรษิัทใหบ้รกิารสอบบญัชี) 

▪ พ.ศ.2539-2545 กรรมการบรษิัท ซี เอ เอส จ ากดั (บรษิัทใหบ้รกิารสอบบญัชี) 

▪ พ.ศ.2545-2549 กรรมการบรษิัท ธนเอก แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั (บรษิัทใหบ้รกิารสอบบญัชี) 

▪ พ.ศ.2549 จนถึงปัจจบุนั กรรมการบรษิัท แอคเคานต์ิง้ เรฟโวลชูั่น จ ากดั 

 คุณสมบัติอื่น 

▪ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

▪ อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

▪ อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

 



                                     159 
        รายงานประจ าปี 2564 โดยปรบัปรุงขอ้มลูถึงไตรมาส 1/2565 

 
 

เอกสารแนบ 4 

รายงานคณะกรรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง

ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย นายสมชาต อินทรทูต ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ และ ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดปัจจุบนั มี

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2566 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามที่

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้นะน าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบตัิ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดม้ีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปเป็นรายงานท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในเรื่องต่างๆ ดงันี ้

1. ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผูบ้ริหารซึ่งรบัผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินราย

ไตรมาสและประจ าปี เพื่อสอบทานการจัดท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงิน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป รวมทัง้ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเพื่อพิจารณาขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี 

2. ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายใน และก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ พรอ้มใหค้  าแนะน า

และแนวทางการปรับปรุงแก่ผู้บริหาร เพื่อให้มั่ นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย ในที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ 

3. พิจารณารายการของบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวโยงกันซึ่งไดแ้สดงประเภทรายการที่ชดัเจน และมีราคา

เหมาะสมตามประเพณีการคา้ตามปกติ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 รวมทั้งค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

5. สอบทานเรื่องอื่นโดยทั่วไป เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต อ านาจ

หนา้ที่ ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระส าคญั อนัอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระบบการบรหิารความเส่ียง

ของกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหร้บัทราบและพิจารณาแลว้ 

 

 

                                        (นายสมชาต  อินทรทตู) 

                                                          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 








