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สารประธานกรรมการ 
 

ในปี 2564  โรคติดเชือไวรสั COVID-19  เกิดการกลายพันธุ์หลายสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศและทัวโลก
อย่างต่อเนือง  โรงพยาบาลสมิติเวช  เป็นส่วนหนึงในภาคเอกชนทีใหก้ารสนบัสนุนแก่ภาครฐัในการดแูลรกัษาผูต้ิดเชือตาม
แนวทางและมาตรการทีกาํหนด  ใหก้ารฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 แก่ประชาชนตลอดปี  ใหบ้รกิารตรวจคดักรองโรค  
และประสานงานกับโรงแรมหลายแห่งใหบ้ริการ Alternative State Quarantine (ASQ) และ Hospitel Services  อีกทัง  
ไดร้่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพในโครงการการร่วมมือกับกองทัพอากาศ  จัดตังโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส  
ทีสนามกีฬาธูปะเตมีย ์ จาํนวน 100 เตียง อีกดว้ย  นบัว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชือยงัคงสรา้งความวิตกกังวลใหก้บั
ผู้คนและมีผลกระทบเชิงลบมากมายในทุกภาคส่วน  รวมถึงชาวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาใชบ้ริการของ
โรงพยาบาลไดต้ามปกติ 

บริษัทฯ ไดป้รบัเปลียนองคก์รใหเ้ท่าทันการเปลียนแปลงรอบดา้น เพือพรอ้มใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อเนืองภายใต้
ปณิธาน “เราไม่อยากใหใ้ครป่วย”  ส่งเสริมใหผู้ร้บับริการมีสุขภาพแข็งแรง  หลีกเลียงจากความเจ็บป่วย ป้องกันการ 
ป่วยไข ้ มีคุณภาพชีวิตทีดีและลดการสูญเสียต่างๆ   อีกทัง ไดมุ้่งมนัพัฒนา Healthcare Innovation อย่างต่อเนืองดว้ย  
โดยไดร้ว่มมอืกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหลายองคก์ร  พฒันาการบริการหลายโครงการ  ทาํใหเ้กิดการบรกิารในรูปแบบใหม่ซงึ
อาํนวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารอย่างครบวงจรไดอ้ย่างรวดเรว็   

ในปี 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัมอบรางวลัอนัทรงเกียรติหลายรางวลั  นาํมาซงึความภาคภูมิใจและขวญั
กาํลงัใจแก่องคก์รและบุคลากรเป็นอย่างยิง  อาทิ ในระดบัชาติ  โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท ไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการ
ธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ Prime Minister’s Export Award 2021  ซึงเป็นรางวลัสงูสุดของรฐับาลทีมอบใหก้ับโรงพยาบาล  
เนืองจากโรงพยาบาลฯ ทีมีความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทยซ์ึงไดม้าตรฐานและเป็นทียอมรบัในระดบันานาชาติ 
โดยมจีดุเด่นที Precision Medicine ซงึเป็นบรกิารดา้นการแพทยเ์ฉพาะเจาะจงและตรวจลึกระดบั Gene  พรอ้มกบับรกิาร 
Samitivej Virtrual Hospital และ Samitivej Plus Application  นอกจากนัน  โรงพยาบาลฯ ยังได้รับรางวัล Product 
Innovation Awards 2021 ซึงจดัโดย นิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลยัมหิดล ในประเภทบริการทางการแพทยที์มี
นวตักรรมสินคา้และการบริการทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสรา้งสรรคชี์วิต
ความเป็นอยู่ไดด้ีขึน  

ในระดบันานาชาติ  โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 ซึงจดัโดย
องคก์ร Enterprise Asia ทีเชิดชกิูจการทีมีความโดดเด่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม  ตามทีโรงพยาบาลฯ
ไดด้าํเนินโครงการ Samitivej New Life Fund มานานกว่า 11 ปี  ดว้ยการนาํความเชียวชาญทางการแพทยส์รา้งคุณค่าคืน
สู่สังคม  โดยใหค้วามช่วยเหลือเด็กผูด้อ้ยโอกาสผ่าน 3 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนสมิติเวชเพือชีวิตใหม่หัวใจเด็ก  กองทุน 
สมิติเวชเพือชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก  และกองทุนสมิติเวชเพือชีวิตใหม่แกไ้ขกระดกูสนัหลงัคด  ซงึปัจจบุนัไดช้่วยเหลือนอ้งๆ 
ไปแล้วกว่า 200 คนให้ไดก้ลับมามีชีวิตใหม่อีกครงั   นอกจากนัน สมิติเวชไดร้ับรางวัล  Best Hospital of the Year in 
Thailand  ซงึเป็นรางวลัระดบันานาชาติจากนิตยสาร Global Health  and Travel ในงาน Global Health  Asia – Pacific 
Awards 2021  และรางวัลชนะเลิศอืนอีก 4 สาขา ได้แก่  Gastroenterology Service Provider of the Year, Smart 
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Hospital of the year, Hospital Covid-19 Healthcare Service Provider และ Pediatric Cardiology Service Provider 
อีกดว้ย   

ปี 2564  บรษัิทฯ สามารถสรา้งรายไดร้วม 11,010.3 ลา้นบาท  และมีผลก าไรรวม 1,491.2 ลา้นบาท  นอกจากนี ้ 
คณะกรรมการไดร้บัทราบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า  ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในท่ีดี  มี
ประสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสม  โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายการขอ้มลูทางการเงินปี 2564 อยา่งเพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป อีกทัง้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

ในนามของคณะกรรมการฯ ผมขอขอบคุณผู้ร ับบริการท่ีมอบความไว้วางใจให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช 
ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษัทฯ ขอขอบคณุคณะแพทย ์ทนัตแพทย ์และ
บุคลากรสมิติเวชทุกท่านที่รวมพลังปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความเป็นเอกลักษณ์ขององคก์ร ส่งผลให้กิจการของบริษัทฯ 
เจริญกา้วหนา้ อย่างเป็นรูปธรรม  และมีความสมานสามคัคีพรอ้มท่ีจะใหบ้ริการดแูลรกัษาสขุภาพของผูร้บับริการในยุค 
New Normal หรอืสถานการณท์ี่มีการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัใดๆ ก็ตาม 

ขอบคณุครบั และสวสัดีครบั 

 

 

           (ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ)์ 
                             ประธานกรรมการ 

                                    บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่1   การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ภายใตช่ื้อ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ร่วม 42 ปี ประกอบดว้ย  โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท ขนาด 275 เตียง  โรงพยาบาล 

สมิติเวช ศรนีครนิทร ์ขนาด 400 เตียง  และโรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช ขนาด 30 เตียง  โดยใหบ้รกิาร
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง ในระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care) มีคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญครบทกุ
สาขาพรอ้มทัง้อปุกรณก์ารแพทยแ์ละการวินิจฉยัโรคท่ีทนัสมยัครบวงจรดว้ยมาตรฐานสากล  และไดย้กระดบั
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลสมิติเวชในระดับโรงพยาบาล  โดยเรียกการบริการดังกล่าวว่า 
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  นอกจากนี ้ใหบ้ริการรกัษาพยาบาลแบบไม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคืน หรือ Out Patient 

Clinic อีก 2 แหง่ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่  สมิติเวชสวุรรณภมูิ คลนิิกเวชกรรม และสมิติเวชดอนเมือง คลนิิกเวชกรรม 

1.1.1 ประวตัิโดยสงัเขป 

บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้โดยกลุม่นกัธุรกิจและกลุม่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากโรงเรยีน
แพทย ์ดว้ยปณิธานความมุ่งมั่นตัง้ใจท่ีจะสรา้งโรงพยาบาลศนูยก์ลางแห่งความเช่ียวชาญในใจกลาง
กรุงแห่งแรก พรอ้มดว้ยภาพลกัษณข์องการบริการท่ีเป่ียมดว้ยรอยยิม้ บนพืน้ฐานการดแูลสขุภาพดว้ย
ความใสใ่จ  จึงไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั ในนามของ “บริษัท สขุมุวิทเวชกิจ จ ากดั” เมื่อวนัที่ 28  
ธันวาคม  2519 มีทุนจดทะเบียน  20  ลา้นบาท  และมีส  านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 133  สุขุมวิท 49  

(ซอยกลาง) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  โดยไดร้บัความกรุณาจาก ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ 
ปราโมช อดีตนายกรฐัมนตรี ตัง้ช่ือโรงพยาบาลใหว้่า “โรงพยาบาลสมิติเวช”  อันมีความหมายว่า  
“ท่ีรวมแห่งแพทย์” โดยมีตราสญัลกัษณ์ของโรงพยาบาลประกอบด้วยเครื่องหมายกากบาทสีทอง 
หมายถึง ความเช่ียวชาญทางการแพทย ์และลกูศรสเีขียวที่ชีพุ้ง่เขา้ที่มมุกากบาททัง้ 4 ทิศ หมายถึงการ
เขา้มาทุกทิศทุกทาง นอกจากนี ้ สญัลกัษณ์ทางการแพทย ์และสีทองคือ ความเป็นเลิศ จึงสะทอ้น
ภาพลกัษณข์องโรงพยาบาลสมิติเวชในความหมายของศนูยร์วมแหง่ความเป็นเลศิทางการแพทย์ 

“โรงพยาบาลสมิติเวช” เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2522  ได้รับการไว้วางใจจาก 

ผูม้ารบับริการทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมากมาโดยตลอด   ซึ่งบริษัทฯ ขยายกิจการ
อย่างต่อเน่ืองโดยไดก้่อสรา้งอาคารใหม่และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณก์ารแพทยเ์พ่ิมเติมมาเป็น
ล าดบั 

บริษัทฯ ไดน้ าหลกัทรพัย ์“SVH” ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เมื่อปี 2532 และเมื่อ 11 พฤษภาคม 2535  ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท สมิติเวช จ ากัด  จากนัน้ได ้

แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน เมื่อ 25 มกราคม 2536 
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ในปี 2536 บริษัทฯ ไดก้่อสรา้งโรงพยาบาลแหง่ที่สองช่ือว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร”์  
ตัง้อยูท่ี่ 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  และเปิดใหบ้รกิารอยา่ง
เป็นทางการ เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2540  โรงพยาบาลสมิติเวชแห่งแรก จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น
โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท นบัแตน่ัน้มา 

เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2562  บริษัทฯ ไดเ้ปิด “โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช” อย่างเป็น
ทางการ  ใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสากลในแบบวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น  ดว้ยการออกแบบ
สถานท่ี อปุกรณ ์พรอ้มดว้ยบคุลากรท่ีสามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ น และใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อ
ดแูลสขุภาพทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยตลอดจนประเทศใกลเ้คียง เพื่อใหผู้ร้บับริการเกิด
ความอุน่ใจในการรกัษาเสมือนโรงพยาบาลในบา้นเกิดของตนเอง 

1.1.2 วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์

เป็นองคก์รแหง่คณุคา่ ยืดหยุน่ วอ่งไวตอ่การเปลีย่นแปลง 

Agile : Organization of Value 

คณุคา่ 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดคณุคา่ในการด าเนินกิจการของบรษัิทฯ สูว่ิสยัทศัน  ์ดงันี ้

 เพ่ือคณุค่าของการด าเนินชีวิตดว้ยสขุภาพท่ีดีของผูม้ารบับริการ โดยโรงพยาบาลใหก้าร
ดแูลสขุภาพอนามยัทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ 

 บรษัิทฯ มุง่เนน้ความส าคญัเพื่อเป็นท่ียอมรบัในการใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ  และด ารงไวซ้ึ่ง
วฒันธรรมเชิงคณุภาพในการด าเนินงานทกุภาคสว่นของบรษัิทฯ และโรงพยาบาล 

 เคารพ  ใหเ้กียรติ  และรกัษาความลบัของผูม้าใชบ้ริการ โดยค านึงถึงสิทธิประโยชนข์อง  

ผูม้ารบับรกิารเป็นส าคญั 

 ตระหนักถึงความส าคญัและยอมรบัในบุคลากรทางการแพทยท์ุกสาขา รวมทัง้ใหก้าร
สนับสนุนในการท าแผนปฏิบัติงานเพื่อการพฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยอ์ย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

 ศึกษาความตอ้งการของชุมชน ทัง้ทางดา้นการรกัษาพยาบาลและสุขภาพอนามยัอนั
เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี และแหล่งท่ีมาของการใหบ้ริการสาธารณสขุ โดยน ามาก าหนด
วางแผนเพื่อใหบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของชมุชน 

 บรษัิทฯ ตระหนกัถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดัใหม้ีบรกิาร ทัง้ทางดา้นการรกัษาและ
ดูแลสุขภาพท่ีดี ท่ีสุด โดยการเสนอคุณค่าบริการด้วยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
ประสทิธิภาพสงู 
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1.1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาที่ส  าคญั 

(1) การเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งเงินทนุและบรหิารงาน 

เมื่อปี 2547  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดยบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นกนั ภายใตช่ื้อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ผูถื้อหุน้
รายใหญ่เสนอแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการตอ่บริษัทฯ  โดยไม่เปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งการบริหารงาน และใหบ้ริษัทฯ คงความเป็นเอกลกัษณข์องโรงพยาบาลสมิติเวช  และ
มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและสรา้งความแข็งแกร่งในการให้บริการทาง
การแพทยข์องกลุม่รว่มกนั  ซึง่สามารถลดตน้ทนุทางการเงินและตน้ทนุการด าเนินงานท่ีซ า้ซอ้นกนั  
และสนบัสนนุการใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ  ตลอดจนสนบัสนนุใหเ้กิดการจดัระบบ
บริหารงานและการจัดการของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ    ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 
(Economy of Scale) รวมทัง้เสรมิสรา้งใหม้ีศกัยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ และการเอือ้ประโยชน์
รว่มกนัในหลายๆ ดา้น (Synergy) เพื่อรองรบันโยบายการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาล
รฐั  และการลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติในธุรกิจรกัษาพยาบาล (Healthcare Sector) 

จากเจตนารมณแ์ละแนวทางดงักล่าว  บริษัทฯ ไดพ้ฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง  สง่ผลให้
กิจการมีความเจรญิเติบโตไปในทิศทางเดียวกนัและเกิดประสทิธิผลอยา่งเป็นรูปธรรม โดยบรษัิทฯ 
หรือโรงพยาบาลสมิติเวชได้ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด 
(มหาชน)  ในการบริหารงานโรงพยาบาลแห่งอ่ืนท่ีบริษัทใหญ่ถือหุน้หรือเป็นผูล้งทุนโครงการ
ดังกล่าว  และยินยอมใหใ้ชช่ื้อ “โรงพยาบาลสมิติเวช” ประกอบช่ือสถานพยาบาลนัน้ๆ ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบรุ ี โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรุ ี และโรงพยาบาลสมิติเวช ไชนา่ทาวน ์ซึง่
เป็นท่ียอมรบัในชุมชนและมีผลการด าเนินงานดีขึน้เป็นล าดบั  แนวทางดงักลา่วสง่เสริมศกัยภาพ
ใหโ้รงพยาบาลเครือข่ายทัง้กลุ่มสามารถดูแลสขุภาพชาวไทยไดอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
และใหก้ารรกัษาพยาบาลแก่ชาวต่างประเทศดว้ยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล  สอดรบักับ
นโยบายของรฐับาลในการผลกัดันประเทศไทยใหเ้ป็น “ศูนยก์ลางการดูแลสุขภาพของเอเชีย” 
(Medical Hub of Asia) ตลอดจนพนัธสญัญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรอื Eastern Economic Corridor (EEC) ตอ่ไป 

(2) การพฒันาดา้นคณุภาพโรงพยาบาลและบรกิาร 

บนเสน้ทางแหง่การดแูลสขุภาพที่ยาวนาน  โรงพยาบาลสมิติเวช ไดย้ดึมั่นแนวทางการดแูล
ผู้ป่วยด้วยคุณภาพ และความใส่ใจอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ในปี 2542 โรงพยาบาลสมิติเวช 
สขุมุวิท ไดผ้า่นการรบัรองเป็น “โรงพยาบาลสายสมัพนัธแ์ม่-ลกู” จากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

และองคก์ารยนูิเซฟ (Unicef) และกระทรวงสาธารณสขุ   ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม 2544  บรษัิทฯ 
พรอ้มดว้ยโรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานระบบ ISO 9002  จากบริษัท Bureau Veritus (Thailand) จากนั้นในเดือนธันวาคม 
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2546  ไดร้บัการรบัรองกระบวนการคณุภาพโรงพยาบาล  จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ
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
ใ ห้ เ ป็น  The Best International Hospital จ า ก นิตย สา ร  Apartment Living จ า ก นัก ธุ ร กิจ
ชาวตา่งชาติที่มาพ านกัอาศยัและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

ในปี 2550 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ไดร้บัการ
รับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา ช่ือว่า Joint Commission International (JCI) ซึ่งองคก์ร
ดงักล่าวท าหนา้ท่ีพฒันากระบวนการคุณภาพและความปลอดภยัในการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ
และการแพทยร์ะดบัโลก และภายในปีเดียวกนั  โรงพยาบาลสมิติเวชทัง้สองแห่งไดผ้่านการต่อ
อายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลจากสถาบนัพฒันาและรบัรอง
คณุภาพโรงพยาบาล อีกดว้ย 

ต่อมาในปี 2551 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดผ้่านการ
รบัรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจากองคก์ร JCI เช่นเดียวกัน  โรงพยาบาล 

สมิติเวช จึงเป็นแห่งแรกในประเทศที่มีโรงพยาบาลทกุแห่งในกลุม่ผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล  
เพ่ือผูใ้ชบ้ริการชาวไทยไดร้บัการดแูลดว้ยมาตรฐานสากล ที่ค  านึงถึงคณุภาพและความปลอดภยั
ของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั โดยดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมตัง้แต่แรกรบัเขา้รกัษาจวบจนกลบับา้น  
ภายในปี 2551 นัน้  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วย
เฉพาะทางอีก 2 โรค หรอืเรยีกวา่ Clinical Care Program Certification (CCPC) ไดแ้ก่ โรคมะเรง็
ปอด  (Lung Cancer Program) และโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial 

Infraction (AMI) Program) โดย JCI   นอกจากท่ีกล่าวโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท ไดพ้ฒันา
องคค์วามรูใ้นการดแูลมารดาและเด็กอยา่งต่อเน่ือง  และผ่านการรบัรองมาตรฐานสายใยรกัแหง่
ครอบครวัระดบัทอง  โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกท่ี
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักลา่ว 

ปี 2552 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการดแูล และรกัษาโรค
เฉพาะทางเพ่ิมอีก 1 สาขาในโรคขอ้เข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee Program)  จากองคก์ร  
JCI ประเทศสหรฐัอเมริกา สว่นโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการ
ดแูล และรกัษาโรคเฉพาะทาง 2 สาขา ไดแ้ก่ โรคปวดหลงั  (Low Back Pain Program)  และโรค
หลอดเลือดสมองอุดตนั (Primary Stroke Program) และในปี 2553 โรงพยาบาลสมิติเวช ทัง้ 2 
แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ผ่านการเยี่ยม
ส ารวจ และรบัรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากลโดย JCI เป็นครัง้ที่สอง  ส  าหรบั
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ไดผ้่านการเยี่ยมส ารวจและรบัรองมาตรฐานกระบวนการ
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คุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบนัรบัรองสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เป็นครัง้ท่ีสองอีกดว้ย  
ต่อมาในปี 2554 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดร้บัการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานการดแูล
ผู้ป่วยเฉพาะทางในโรคมะเร็งปอด และโรคกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลัน  โดยองค์กร JCI  
นอกจากนี ้ไดผ้่านการต่ออายมุาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบตัิครบรอบ ๖๐ ปี ซึ่งเนน้การพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย  การเสริมสรา้งสขุภาพ  และการ
บริหารองคก์ร  อีกทัง้ผ่านการรบัรองมาตรฐานการจดัระบบสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเยียวยา (Healing 

Environment) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ สรพ. อีกดว้ย 
ส าหรบัโรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์ไดร้บัมอบประกาศนียบตัรจาก สรพ. รว่มกบั บรษัิท ไทย
ประกันชีวิต จ ากัด  เป็นสถานพยาบาลท่ีพฒันาประสิทธิภาพการดแูลผูป่้วยโรคปวดหลงั (Low 

Back Pain) ทีด่ี (Good Practice) 

ในปี 2555 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ไดร้บัการต่ออายุมาตรฐานการดูแลรกัษาโรค
เฉพาะทางในสาขาโรคขอ้เขา่เสือ่ม เป็นครัง้ที่สองจากองคก์ร JCI  และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรอง
มาตรฐานสายใยรกัแห่งครอบครวัระดบัทอง เป็นครัง้ที่สองจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
รวมทัง้ไดร้บัรางวลั Platinum Award Hospital Quality 2011 จากบริษัท อเมริกนัอินเตอรแ์นชชั่น
แนล แอสชัวรันส ์จ ากัด อีกด้วย  ในส่วนโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการดแูลรกัษาโรคเฉพาะทางในสาขาใหมไ่ดแ้ก่ โรคหอบหืดในเด็ก (Childhood Asthma 

Program) โดยองคก์ร JCI และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองมาตรฐานการดแูลรกัษาโรคเฉพาะทาง
อีก 2 สาขา เป็นครัง้ท่ีสองโดยองคก์ร JCI ไดแ้ก่ โรคปวดหลงั และโรคหลอดเลือดในสมองอดุตนั 
อีกทัง้ไดร้บัมอบประกาศนียบตัรเป็นสถานพยาบาลท่ีพฒันาประสิทธิภาพการดแูลรกัษาโรคปวด
หลงัจากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) รว่มกบั บริษัท ไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) เป็นปีที่สอง 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี (Thailand Top Company Award 

2013) ด้านการแพทย์บริการสุขภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ จัดโด ย 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยรว่มกบั บมจ. เออารไ์อพี (ARIP) โดยนิตยสาร Business Plus ในสว่น
ของโรงพยาบาล สมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์ผา่นการเยี่ยมส 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” โดยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) รว่มกบั บริษัท ไทย
ประกันชีวิต  อีกทัง้ผ่านการรบัรองเป็นโรงพยาบาลที่ใหก้ารรกัษาภาวะมีบุตรยาก (Assisted 

Reproductive Technology (ART))  โดยราชวิทยาลยัสตูินรีแพทยแ์ละกรุงเทพมหานคร ไดม้อบ
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ประกาศเกียรติคุณใหโ้รงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์เป็นสถานพยาบาลท่ีด าเนินการและ
พฒันาการควบคมุปอ้งกนัวณัโรคดว้ยความมุง่มั่นอยา่งตอ่เนื่อง  นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีราชา ไดผ้่านการรบัรองการตอ่อายมุาตรฐานกระบวนการคณุภาพโรงพยาบาลโดยองคก์ร JCI 
เป็นครัง้ท่ีสองจากปี 2555 และไดร้บัรางวัลสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพันธ์และ
สวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ในปี 2556 นบัเป็นเวลา 6 ปี ติดตอ่กนัอีกดว้ย 

ในปี 2557 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ไดผ้่านการ
รบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ 
สรพ. เป็นครัง้ที่สาม สว่นโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ผ่านการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลโดย
องค์กรดังกล่าวเป็นรอบที่สอง เช่นกัน  นอกจากนี ้ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นดา้น
แรงงานสมัพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกันอีกดว้ย  
ต่อมาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ไดร้บัการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วย
เฉพาะโรคเป็นรอบท่ีสามโดยองคก์ร JCI ในโรคปวดหลงั และโรคหอบหืดในเด็ก ในปี 2558  และ
ในปี 2559 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ผ่านการเยี่ยม
ส ารวจและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล โดย JCI เป็นรอบที่สี่ และบริษัท สมิติเวช 
จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัรางวลั “สดุยอดองคก์รธุรกิจดา้นการแพทยแ์ละบริการสขุภาพ Thailand 

Top Company Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  นอกจากนี ้โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ไดร้บัรางวลั 
“The Best Hospital in Pediatric and Gynecology” และแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรี
นครินทร์  ได้รับรางวัล “The Best Physiotherapist” จากงาน “The Middle East Healthcare 

Leadership Awards” เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เนื่องจากไดร้บัความไวว้างใจเป็น
ศนูยก์ลางการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยจากนานาประเทศเพื่อรกัษาตอ่เนื่องอยา่งมีประสทิธิภาพอีกดว้ย 

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเนน้การพฒันางานดา้นการรกัษาพยาบาลและการพฒันาบคุลากร  
พรอ้มกบัโครงสรา้งการบริหารงานใหส้อดรบัธุรกิจในบริบทใหม่ของผูใ้ชบ้รกิารยคุดิจิทลั  โดยได้
มุ่งเนน้การพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิ (Center of Excellence)  การรกัษาพยาบาลเฉพาะทางดว้ย
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  เช่น  ศนูยอ์ุบตัิเหตุ (Trauma Center) ท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ 
และสถาบันทางเดินอาหารและตับ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นต้น  นอกจากนี ้  
โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรรีาชา  ไดร้บัการเยี่ยมส ารวจจากองคก์ร 
Japanese Council for Quality Health Care เพ่ือสง่เสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการชาวญ่ีปุ่ นมั่นใจในบริการ
ของโรงพยาบาลยิ่งขึน้  และในปี 2560 นี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัมอบรางวลัอนัทรงเกียรติ
ระดบัสากลหลายรางวลั เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นโรงพยาบาล Top 10 ใน 
World’s Best Hospitals For Medical Tourist   บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ไดร้บัรางวลัสดุ
ยอดองคก์รแห่งปี “Thailand Top Company Award 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  และการรบัมอบ
รางวลัระดบัโลกดา้นสขุภาพและการทอ่งเที่ยว เป็นตน้ 
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ในปี 2561  บริษัทฯ มุ่งเนน้การดูแลรกัษาสุขภาพแบบองคร์วม “Total Health Solution” 
และ สง่เสริมใหผู้ร้บับริการใหด้แูลสขุภาพในเชิงป้องกนัโรค  ภายใตห้ลกัการ “เราไม่อยากใหใ้คร
ป่วย” โดยเนน้นวัตกรรมท่ีสามารถคน้หาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจง 
(Personal Health Mapping) เชิงลึกในระดับยีน (Genes)  ซึ่งเรียกว่า “Precision Medicine”  
นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้ว่มมือโรงพยาบาลซาโนแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีช่ือเสยีงในการ
ส่องกลอ้งตรวจและรกัษามะเร็งล าไสใ้หญ่และกระเพาะอาหาร  ในการแลกเปลี่ยนความรู ้ และ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีที่ทนัสมยัส าหรบัการปอ้งกนัและรกัษาโรคดงักลา่ว  และโรงพยาบาล
เด็กสมิติเวชรว่มมือกบั The Oregon Health & Science University (OHSU)  และ Doenbecher 

Childrens’ Hospital  ในการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละเทคนิคในการดแูลผูป่้วยเด็กตัง้แต่ทารกแรก
เกิดจนถึงเติบใหญ่  เพื่อใหเ้ด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 

ทัง้นี ้ในปี 2561  โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรติระดบันานาชาติหลาย
รางวลั  เช่น Asian Hospital Management Award 2018 ประเภท Most Improved Thai Hospital  

ในงานสัมมนาประจ าปี 2561 ของเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในเอเชีย 
( Hospital Management Asia (HMA))   รา ง วัล  Asia Corporate Excellence & Sustainability 

Awards 2018  (ACES)  จาก The MORS Group  เพื่อยกย่องความส าเร็จขององคก์รที่มีความ
มั่นคงและยั่งยืน  รางวลั World Best Hospital for Medical Tourist 2018 เป็นปีท่ี 2 จากองคก์ร 
The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA)  เป็นผูป้ระเมินคุณภาพโรงพยาบาลดา้นการ
รองรบันกัทอ่งเที่ยวเชิงคณุภาพของโรงพยาบาลตา่งๆ ในทวีปเอเชีย รวมถึงตะวนัออกกลาง ยโุรป
และอเมริกา 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 สภาอุตสาหกรรมและงานวิจยัสหรฐัอเมริกา  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บั
พระราชทานรางวัล  Thailand Corporate Excellence Award 2018  จากสมเ ด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ไดร้บัพระราชทานโล่หร์างวลั
โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น ประจ าปี 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินดัดามาต ุเป็นตน้ 

เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2562  โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช  เปิดใหบ้ริการอย่างเป็น
ทางการ มีขนาด 30 เตียง  ใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาลดว้ยมาตรฐานสากลในแบบวฒันธรรมของ
ญ่ีปุ่ น  ดว้ยการออกแบบสถานท่ี อุปกรณ์ พรอ้มดว้ยบุคลากรท่ีสามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ น และ
ใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง  เพ่ือดูแลสขุภาพทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยตลอดจน
ประเทศใกลเ้คียง เพ่ือใหผู้ร้บับริการเกิดความอุ่นใจในการรกัษาเสมือนโรงพยาบาลในบา้นเกิด
ของตนเอง  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ได้
ผ่านการต่ออายกุารรบัรองมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลระดบัสากลโดย JCI เป็นรอบที่หา้  มี
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ระยะเวลาอีก 3 ปี ถึงปี 2565  นอกจากนี ้สมิติเวชเป็นโรงพยาบาลแรกนอกประเทศญ่ีปุ่ น ที่ไดร้บั
การเยี่ยมส ารวจจาก Japan Council for Quality Health Care (JCQHC) ประเทศญ่ีปุ่ น ด้าน
คณุภาพความปลอดภยัทางการแพทย ์ และในปี 2562 บริษัทฯ 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  รางวลั Inter Partner Assistance Award    รางวลั  Allianz Ayudhya 

Service Awards 2018    ร า ง วัล  Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2018  แ ละ
รางวลั Best Brand Performance on Social media by Category เป็นตน้ 

ในช่วงตน้ปี 2563  มีเหตกุารณโ์รคติดเชือ้ไวรสั Corona สายพนัธุใ์หม ่หรอืเรยีกวา่ COVID-

19 อุบตัิขึน้ใหม่  ซึ่งเกิดขึน้อย่างเฉียบพลนั รุนแรง  และระบาดทั่วโลกรวมทัง้ในประเทศ  สง่ผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของผูค้นและการประกอบธุรกิจทกุภาคอตุสาหกรรม   ตลอดจนสง่ผลให้
เกิดการเปลีย่นแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตรูปแบบใหมข่องผูค้นทั่วโลก หรอืที่เรยีกวา่ New Normal  
อีกทัง้ไม่สามารถคาดคะเนไดว้่า  ผลกระทบนีจ้ะสิน้สดุลงเมื่อไร  โรคติดเชือ้ COVID-19 ส่งผล 

กระทบต่อระบบสาธารณสขุของประเทศ  ซึ่งภาครฐัออกมาตรการควบคมุการระบาด การปอ้งกนั 
และการรกัษาผูป่้วยจากโรคดงักลา่ว  นอกจากนี ้ วิกฤต COVID-19 สง่ผลกระทบรุนแรงต่อภาค
ธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากกว่าเหตกุารณใ์ดๆ ก่อนหนา้นี ้ ในสว่นของประเทศ
ไทยนับว่า สามารถจัดการกับสถานการณไ์ดด้ีในช่วงแรก  และจากมาตรการ Lockdown ของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ตอ้งพึ่งพาต่างประเทศค่อนขา้งมาก  เช่น  การ
ทอ่งเที่ยว  ธุรกิจการบิน ในสว่นของโรงพยาบาลเอกชน ตอ้งปรบัตวัรองรบัวิกฤตการณด์งักลา่วทัง้
ในสว่นของดา้นการแพทย ์และการบริหารจดัการธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจากปริมาณผูใ้ชบ้ริการ
ชาวตา่งชาติที่ลดนอ้ยลงเนื่องจากไมส่ามารถเดินทางมารบัการรกัษาพยาบาลท่ีประเทศไทย 

นอกจากนี ้ผูใ้ชบ้รกิารชะลอการมาพบแพทยห์รอืไมอ่ยากเขา้มาโรงพยาบาลเพราะกลวัเรือ่ง
โรคติดเชือ้อีกดว้ย  ส  าหรบักลุม่โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดป้รบัเปลี่ยนแนวทางการใหบ้รกิารสอดรบั
กับวิกฤตการณ ์ จัดใหม้ี ARI Clinic : ใหบ้ริการตรวจคดักรองโรคระบบทางเดินหายใจ  (Acute 

Respiratory Tract Infection (ARI)) ส าหรบัผูท่ี้มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีไข ้มีน า้มกู หรือหายใจ
หอบเหน่ือย  รวมถึงการตรวจคดักรองโรค COVID โดยคัดแยกคนไขก้ลุ่มเสี่ยงในหอ้งแยกโรค 
Isolate Room ท่ีมีความกดอากาศเป็นลบเพ่ือไมใ่หเ้กิดการแพรก่ระจายของเชือ้  และจดัสถานท่ี
หรอื Clinic โดยแยกสถานท่ีตัง้อยูน่อกอาคารโรงพยาบาลจากกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารทั่วไป  รวมทัง้บรกิาร
ตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ Drive Thru โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งลงจากรถเพ่ืออ านวยความสะดวก
และลดความกังวลของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้  นอกจากนี ้จัดใหม้ีบริการ Samitivej Check-Up @ 

Home ตรวจสขุภาพประจ าปีถึงที่บา้น ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารท่ีประสงคห์ลกีเลีย่งการเขา้มาใชบ้รกิารที่
โรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชือ้  โรงพยาบาลฯ ใหบ้ริการตรวจติดตามอาการผูป่้วยดว้ย
ระบบ Virtual Follow Up  นอกจากนี ้ใหบ้ริการ “Mobile Vaccine”  ฉีดวคัซีนนอกสถานท่ี และ
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บริการจัดส่งยาถึงที่บา้น (Drug Delivery) เป็นตน้ สง่ผลใหโ้รงพยาบาลฯ สามารถดแูลสขุภาพ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีอยูใ่นประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนางานด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง  โดย
โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพโดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์าร
มหาชน)  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์ ไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองมาตรฐานการ
รัก ษ า โรคหอบหืดใน เด็ก  (Childhood Ashma Program) โด ย อ ง ค์ก ร  Joint Commission 

International ประเทศสหรฐัอเมรกิา อีกดว้ย 

(3) นวตักรรมทางการแพทยแ์ละบรกิาร 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์และการบริการอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือกา้วไป  

สู่การเป็น “Connected Hospital” อย่างเต็มรูปแบบ  โดยเช่ือมโยงระบบการรกัษาพยาบาลกบั
งานบริการสนับสนุน  พรอ้มกับขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ ดว้ยระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์  
อนัทนัสมยัผา่นระบบสือ่สารไดอ้ยา่งไรพ้รมแดน  สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชบ้รกิารใน
ยคุไอที  สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ 

ในปี 2556 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์และ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ไดร้่วมมือกบัทรูมูพ เอช และทรูแอพเซ็นเตอร ์ในการพฒันา Application 

“Samitivej Connect” และ “BNH Connect” เ ช่ือมโยงข้อมูลแบบ Real Time ผ่านเทคโนโลยี
สื่อสาร 3G ท่ีมีประสิทธิภาพ  กับระบบงานของโรงพยาบาล  สามารถใหก้ารดูแลสุขภาพแก่
ผูใ้ชบ้รกิารใน Function ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ไมว่า่จะอยูส่ถานท่ีใด เช่น การบรกิาร Personalized 

Health Secretary โดยมีเจา้หนา้ที่พรอ้มที่จะตอบค าถามเรื่องสขุภาพทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่ง
จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัผูป่้วยเรือ้รงัท่ีตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต 
และโรคหวัใจ เป็นตน้  นอกจากนี ้สามารถเตือนการนดัหมายแพทย ์ และเรียกรถพยาบาลฉกุเฉิน
ดว้ยระบบ GPS เป็นตน้  ซึง่นบัไดว้า่เป็นมิติใหมข่อง Healthcare Innovation และเป็นกลุม่แรกใน
ประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ใหบ้รกิารนี ้

นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมทัง้รา่งกายและ
จิตใจ  หรือ Holistic Care ดว้ยระบบบริการท่ีมีความประณีตและอ่อนโยน  มีมิติทางจิตใจพรอ้ม
ดว้ยสภาพแวดลอ้มแห่งการเยียวยา หรือ Healing Environment ครอบคลุมทัง้การดูแลในเชิง
ป้องกัน การเยียวยารักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานสูง  เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกิดความพงึพอใจสงูสดุ  โดยในการนีบ้รษัิทฯ ไดพ้ฒันาหอ้งพกัผูป่้วยในใหเ้ป็น Digital 

Ward โดยน าระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์อนัทนัสมยั  เช่ือมโยงดว้ยระบบสื่อสารมาติดตัง้ใน
หอ้งพกัผูป่้วยใน  ควบคุมระบบการรกัษาความปลอดภยั  การใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้และการควบคมุ
อุณหภูมิหอ้งพัก และอื่นๆ ดว้ย อุปกรณ์ IPad Touch และระบบ Entertainment ต่างๆ เป็นตน้  
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยในระหวา่งเขา้พักรบัการรกัษาและไดร้บัความบนัเทิงอีกดว้ย 
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เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารรกัษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเรว็  โรงพยาบาล  

สมิติเวช ไดน้ าระบบ Electronic Patient Record (EPR) มาใชง้านในการรกัษาพยาบาลผูป่้วย  ซึง่
ในขัน้ตน้ไดต้ิดตัง้ใชง้านในการดูแลผูป่้วยนอกในปี 2557  ระบบ EPR ดังกล่าวเป็นการบนัทึก
ขอ้มลูผูป่้วยลงในระบบคอมพิวเตอร ์สง่ผลใหข้อ้มลูถกูจดัท าเป็นไปอยา่งครบถว้นตามมาตรฐาน  
สามารถสบืคน้ขอ้มลูไดต้ลอดเวลาและรวดเรว็  ลดเวลาการรอคอยแฟม้ประวตัิผูป่้วย  และลดการ
สูญหายของข้อมูลท่ีส  าคัญซึ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  อีก ทั้ง สามารถจัดเก็บไว้ได้ใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน อนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูป่้วยโดยรวม 

บรษัิทฯ ไดพ้ฒันางานดา้น Information System อยา่งตอ่เนื่อง  เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการ สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ได้ทุกสถานท่ีและ  

ทกุเวลา อย่างไรพ้รมแดนดว้ยระบบ “My Health by Samitivej” ซึ่งเป็น Application บนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่   ผูใ้ช้บริการสามารถท านัดหมายเพ่ือพบแพทยผ์่านการสื่อสารระบบ Online และรบั
ขอ้มลูผลการตรวจสขุภาพ  รวมทัง้เพื่ออ านวยความสะดวกใหร้ายการยาที่ไดร้บัและอื่นๆ เป็นตน้  
นอกจากนี ้ไดพ้ัฒนา “Samitivej E-Library” ซึ่งเป็น Application สนบัสนนุการใชชี้วิตประจ าวนั
หรือ Life Style ในยุคปัจจุบันในการอ่านข้อมูลดา้นสุขภาพนิตยสารและข่าวสารต่างๆ ผ่าน
โทรศพัทม์ือถือ Tablet หรือคอมพิวเตอร ์ ต่อมาไดพ้ฒันานวตักรรมในการดแูลสขุภาพท่ีจะท าให้
การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายแลว้เขา้ถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วดว้ย Application ช่ือว่า “My 

Health Plus” ท่ีรวบรวมประวตัิการรกัษาพยาบาลเฉพาะบคุคลท่ีเขา้รบัการรกัษากบัโรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ซึ่งรวมถึง
รายงานผลการตรวจสขุภาพประจ าปี  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงขอ้มลูและวางแผนการดแูลสขุภาพ
อยา่งคลอ่งตวั  นอกจากนี ้สนบัสนนุกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถสง่ตอ่ประวตัิการ
รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  อีกทัง้ไดแ้นะน า Samitivej Line Official Account และ 
Line Beacon ในการดแูลสขุภาพผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะบคุคลอีกดว้ย  ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสอบถาม
ปัญหาสขุภาพ  นดัพบแพทย ์และจ่ายคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้  อนัเป็นการใหบ้รกิารและอ านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารในยคุดิจิทลัอยา่งทนัสมยั 

ในปี 2560  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เปิดศูนยผ์่าตดัทารกและเด็กอยา่งครบวงจร  ซึง่เป็น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยน าเทคโนโลยีการผ่าตดัแผลเล็กในเด็กโดยการส่อง
กลอ้งพรอ้มดว้ยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรกัษาโรคเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูป่้วยเด็กเฉพาะ เช่น  
ผ่าตดัไสต้ิ่ง  ผ่าตดัล าไส ้ และผ่าตดัเนือ้งอก เป็นตน้   โดยมุ่งมั่นใหเ้ป็นศนูยก์ารผ่าตดัทารกและ
เด็กในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ได้แนะน าการบริการ “Divine” ด้วย
นวตักรรมการดแูลสขุภาพในระดบัลกึถึงพนัธุกรรมโดยออกแบบเฉพาะบคุคล  ท่ีรวม  Gene Test 

และ Personalized Medicine Examination  ไว้ด้วยกันเป็นการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของ 

แตล่ะบคุคล  และสามารถปอ้งกนัโรคไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล 
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ในปี 2561  บริษัทฯ สง่เสริมการดแูลสขุภาพเชิงป้องกนัโรค (Preventive Medicine) อย่าง
ต่อเนื่อง  ภายใตห้ลกัการ “เราไมอ่ยากใหใ้ครป่วย”   โดยนวตักรรมคน้หาและวางแผนป้องกนัโรค
ก่อนเกิดโรคในอนาคต  วินิจฉยัแบบเจาะลกึถึงระดบัพนัธุกรรมหรอืยีน (Genes)  ประกอบกบัแนว
ทางการใช้ชีวิต (Life Style)  และสิ่งแวดล้อม (Environment)  มาประมวลและวิจัยเพ่ือวาง
แผนการรักษารวมถึงการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตเฉพาะบุคคล  หรือเรียกว่า 
“Precision Medicine”  อาทิ  การตรวจยีนก่อนตัง้ครรภท์ี่มีความแมน่ย าสงู  เป็นการหยดุสง่ตอ่ยนี
รา้ยต่อลกู  และการสะกัดกัน้ความเสี่ยงในโรครา้ยต่างๆ  เป็นการรูเ้ท่าทนัโรคท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ย
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  รวมถึงการรกัษาโรคมะเร็งอย่างแม่นย าดว้ยแนวทาง Targeted Therapy 

เป็นตน้   
นอกจากนี ้บริษัทฯ  ไดพ้ัฒนานวัตกรรมผ่านโทรศพัทม์ือถือ “Samitivej Mobile Health”  

ภายใตแ้นวคิด “เราไม่อยากให้ใครห่วง”  โดยใช้ Application ที่ช่ือว่า  “Samitivej Plus”  โดย
ค านงึถึงการดแูลผูร้บับรกิารเป็นหลกั  เพิ่มช่องทางการสือ่สารใหผู้ร้บับรกิารติดตอ่กบัโรงพยาบาล
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  สามารถดปูระวตัิแพทย ์ นดัหมายแพทย ์ โดยระบเุวลานดัหมายไดด้ว้ย
ตนเอง  ผู้ร ับบริการสามารถรูค้ิวการการรอคอยเพ่ือพบแพทย ์ การรอผลตรวจ  การติดตาม
สถานะการผา่ตดั  การช าระคา่บรกิารผา่น QR Code  หรอืช าระคา่บรกิารดว้ยบตัรเครดติ และการ
รับยาผ่าน  Samitivej Plus Application  รวมทั้งการดูประวัติการรักษาพยาบาลและรับขอ้มูล
ข่าวสารอื่นๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลแบบ Online Real Time เพื่อลดปัญหาการรอนาน
เมื่อมารบับริการ  นบัไดว้่า เป็นจุดเริ่มตน้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบ้ริการท่ีอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการอย่างเหมาะสมกับยคุปัจจุบนั  และเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงดา้น Digital 

Technology ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัอย่างพลิกโฉมและรวดเร็ว   บริษัทฯ ด าเนินการพฒันา
โครงการ Samitivej Mobile Health เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองต่อไป  รวมถึงการ
บรกิารพบแพทยผ์า่น Online หรอื Virtual Hospital ใหส้ะดวกในการใชง้านยิ่งขึน้ 

บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเปลีย่นแปลงในเรือ่ง Digital Technology Disruption มาระยะ
หนึ่งแลว้  จึงไดท้ าความเขา้ใจกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มของธุรกิจดงักล่าว  รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการหรือผูป่้วย  นอกจากนี  ้การแข่งขนัในภาคธุรกิจ
ทวีความรุนแรงขึน้โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการแข่งขนัแบบไรพ้รหมแดน (Borderless Competition) 

บน Digital Platform เป็นตน้   
ในปี 2563  บรษัิทฯ ไดมุ้ง่เนน้พฒันางานดา้น Digital Healthcare อยา่งตอ่เนื่องเพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  เช่น  การบริการ Samitivej Plus Application และ Samitivej Virtual 
Hospital  โดยใหบ้รกิารพบแพทยท์างไกลดว้ยระบบ Telemedicine แบบ Online Real Time 

นอกจากนี ้ไดน้ าอุปกรณ ์TytoCare เป็นนวตักรรมใหม่ใชใ้นการตรวจสขุภาพดว้ยระบบ 
Tele-consultation สามารถตรวจวัดไข ้ฟังเสียงปอด ดูการอักเสบท่ีล าคอ ลิน้ไก่ ต่อมทอนซิล 
ตรวจการอกัเสบ การติดเชือ้ภายในห ู วดัการเตน้ของหวัใจ รวมถึงดกูารอกัเสบของผื่นผิวหนงัดว้ย  
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โดยสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเก็บไวไ้ด ้ ช่วยให้แพทยส์ามารถทราบอาการของผู้ ป่วยที่อยู่
ห่างไกลไดอ้ย่างทนัที ดว้ยระบบ On line แบบ Real time  และเมื่อเกิดสถานการณโ์รค COVID-

19 ระบาดขึน้  จึงเหมาะอย่างยิ่งในการตรวจคัดกรองและตรวจรักษาโรคติดเชือ้ COVID-19  

สามารถลดความเสี่ยงการติดเชือ้ของบคุลากรทางการแพทยจ์ากการสมัผสัและตรวจรกัษาผูป่้วย
ในระยะใกล ้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยร์วมถงึลดปรมิาณการใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (Personnel Protection Equipment (PPE))  โรงพยาบาลสมิติเวช จึง
สามารถดแูลผูป่้วยไดต้อ่เนื่องดว้ยระบบเทคโนโลยีดงักลา่ว  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดร้บัความรว่มมอื
จากพนกังานและคณะแพทยใ์นการปรบัตวัและปรบัเปลีย่นกระบวนงานสอดรบัเหตกุารณไ์ดอ้ยา่ง
ดี  สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีความเจริญเติบโตท่ามกลางวิกฤตการณด์งักลา่ว  นอกจากนี ้โรงพยาบาล
สมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดม้อบอปุกรณ ์TytoCare  ใหแ้ก่ภาครฐั จ านวน 200 
ชุด  เพื่อใชใ้นการดแูลผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19 ซึ่งโรงพยาบาลภาครฐั  ไดข้อบคณุและช่ืนชมว่า  

อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตอบโจทก์ในการดูแลผูป่้วยติดเชือ้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพใน
สถานการณโ์รคระบาดของประเทศไทยที่เกิดขึน้อยา่งเฉียบพลนั ฉกุเฉิน และรุนแรง 

ปี 2564  บริษัทฯ ไดพ้ฒันาปรบัปรุงระบบ Samitivej Virtual Hospital และ Samitivej Plus 

Application  ใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  และพฒันาโครงการ Healthcare Innovation 

หลายโครงการ  และน ามาให้บริการ  เช่น  Polyp Detection AI  โดยน าระบบ Artificial 

Intelligence  มาช่วยในการตรวจหาและตดัติ่งเนือ้ภายในบริเวณผิวนอกของล าไส ้ (AI-assisted 

colonoscopy)  ซึ่งเป็นภาคเอกชนแหง่แรกที่น าระบบดงักลา่วมาใหบ้ริการเพื่อลดความกงัวลและ
ความห่วงใยของญาติและครอบครัวผู้ป่วยท่ีรับการผ่าตัด  โรงพยาบาลฯ ได้พัฒนา Digital 

Platform ช่ือว่า “Samitivej PACE”  แสดงสถานะของผูป่้วยท่ีเขา้รบัการผ่าตดัและต าแหน่งของ
ผูป่้วย  โดยใหข้อ้มลูทกุระยะการเคลื่อนไหว  ตัง้แตก่่อนรบั ขณะรบัการผา่ตดั  ช่วงการพกัฟ้ืนและ
การกลบัขึน้หอ้งพกัหลงัผ่าตดั  และ “Samitivej PROMPT”   สื่อสารขอ้มูลสถานะขอ้มูลผูป่้วยที่
นอนพักรกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลกับแพทย ์พยาบาล ผูป่้วยและญาติผูป่้วย  เช่น  ตาราง
กิจกรรมการดแูลผูป่้วย  รายการยา  และค าแนะน าตา่งๆ ที่ส  าคญั  รวมถึงอตัราคา่บริการอีกดว้ย  
นอกจากนี ้ ไดพ้ัฒนาโครงการและ Application ส าหรบัใชก้ารปฏิบตัิงานสนบัสนุนการบริการ  
ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการ Samitivej Virtual Hospital หรือ Telemedicine ผ่าน Website 

ของโรงพยาบาล และ Samitivej Plus Application  ซึ่งเป็นช่องทางหลกั  นอกจากนี ้ สามารถใช้
งานผ่าน LINE และ Application ของพันธมิตรของบริษัทฯ ได้แก่  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส  บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท เมืองไทย
ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  ก็สามารถเขา้ถึงบรกิารนีไ้ดเ้ช่นกนั 

นอกจากนี ้บริษัท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท าหนา้ท่ีเป็น Startup 

Company ได้ร่วมทุนกับบริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จ ากัด  สรา้งมิติใหม่แห่งการให้บริการทาง
การแพทยด์า้นผิวหนงั  ใหบ้ริการ SkinX บน Digital Platform  ที่รวมแพทยผิ์วหนงัเฉพาะทางกวา่ 
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185 ท่าน จากโรงพยาบาลและคลินิกผิวหนงัชัน้น าของเมืองไทย  ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัปัญหาผิว
แบบ Online อย่างครบวงจร  เริ่มตัง้แต่พบแพทยผ์่าน VDO Call สง่ยา จดัสง่ยาตามใบสั่งแพทย์
โดยเภสชักร และติดตามผลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ ซึง่เป็นบรกิารแหง่แรกในประเทศ  

(4) รางวลัแหง่ความภาคภมูิใจในปี 2564 

 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  รบัมอบรางวลั Prime Minister’s Export Award 2021 สาขา 
Best Service Enterprise Award (Health & Wellness)  เป็นรางวลัสงูสดุของรฐับาลที่มอบ
ใหก้ับโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศดา้นการบริการทางการแพทย์ท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ี
ยอมรบัในระดบันานาชาติ  ดว้ยจุดเด่นดา้นการแพทยเ์ฉพาะเจาะจง ตรวจลึกระดบัยีน 
Precise Medicine, Samitivej Virtrual Hospital แ ละ  Samitivej Plus  น า ม าซึ่ งความ
ภาคภูมิใจที่เป็นพลงัใหส้มิติเวชพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยท์ุกด้าน
เพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกิดความปลอดภยัสงูสดุ 

 โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดร้บัมอบรางวลั Product Innovation Awards 2021 ประเภทบรกิาร
กลุ่มบริการทางการแพทย ์Samitivej Virtual Hospital  โดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ
วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 โรงพยาบาลสมิติเวช  ได้รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 

สาขา Health Promotion จากโครงการ CSR : Samitivej New Life  ด้วยการน าความ
เช่ียวชาญทางการแพทยส์รา้งคณุคา่คืนสูส่งัคม  โดยใหค้วามช่วยเหลือนอ้งๆ ผูด้อ้ยโอกาส
ผ่าน 3 กองทุน  สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หวัใจเด็ก  สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก  และ
สมิติเวชเพื่อชีวิตใหมแ่กไ้ขกระดกูสนัหลงัคด  ซึง่ปัจจบุนัไดช้่วยเหลอืนอ้งๆ ไปแลว้กวา่ 200 

คน ใหไ้ดก้ลบัมามีชีวิตใหม่อีกครัง้  ส  าหรบัในปี 2564 ไดใ้หก้ารผ่าตดัหวัใจแก่เด็ก 3 ราย  
ใหก้ารผ่าตดัปลกูถ่ายไขกระดูก 1 ราย  และใหก้ารผ่าตดัแกไ้ขกระดสูนัหลงัคดอีก 9 ราย  
โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่สมิติเวช ได้ท าโครงการ New Life  ได้เป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ   จนได้รับรางวัลจาก The American Chamber of Commerce Corporate 

Social Responsibility (AMCHAM CSR) 6 ปี ซ้ อ น  (2015-2020) แ ล ะ ร า ง วั ล  Asia 

Responsible Enterprise Awards ในปี 2021 เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ  มอบให้องค์กรที่
รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  และการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืนโดยมีผูเ้ขา้ประกวด
จาก 19 ประเทศทั่วโลก 

 โ ร ง พ ย า บาลสมิ ติ เ วช   ได้รับม อ บรางวัล  Global Health  Asia – Pacific Awards 
2021 รางวลัในดา้นการดูแลรกัษาและคุณภาพบริการดา้นสขุภาพและการท่องเท่ียว ใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยสมิติเวชไดร้บัรางวลัชนะเลศิ โดย นิตยสาร Global Health  Asia 

Pacific ในสาขาตา่งๆ ดงันี ้
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 Best Hospital of the year in Thailand ใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 

 Smart Hospital of the year in the Asia – Pacific ใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช 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 ใ ห้กั บ
โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 

 Pediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ใ ห้กับ
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 3 ปีที่ผ่านมา 

ส าหรับแต่ละปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  และ 2562 

     หนว่ย : ลา้นบาท 

ผลติภณัฑ ์/ บรกิาร 
2564 2563 2562 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

คา่บรกิารคนไข ้

เงินปันผลรบั 

รายไดอ้ื่น 

8,545 

112 

158 

96.93 

1.27 

1.80 

8,119 

145 

143 

96.58 

1.72 

1.70 

10,037 

126 

171 

97.13 

1.22 

1.65 

 

1.2.2 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

(1) บริษัทฯ ใหบ้ริการการรกัษาพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการแบบผูป่้วยนอก (Out Patient Services) และ
ผูป่้วยใน (In Patient Services) จ าแนกตามสถานท่ีใหบ้รกิาร ดงันี ้

1) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

โรงพยาบาลขนาด  275 เตียง ตัง้อยูท่ี่ 133 สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ครบทุกสา ขาโดย
คณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care) ดว้ยอุปกรณก์ารรกัษาท่ีทนัสมยั 
และครบวงจรในบรรยากาศสถานท่ีท่ีอบอุ่น โอ่โถง สะดวกสบาย พร้อมด้วยร้านคา้
เอือ้อ านวยความสะดวกตา่งๆ โดยใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และแผนกฉกุเฉินโดยมี
บรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง กลา่วโดยสรุปไดแ้ก่ 
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ดา้นผูป่้วยนอก ใหบ้ริการตรวจรกัษาผูป่้วยนอก แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม ตรวจ
รกัษาโรคทั่วไปทุกสาขา  พรอ้มดว้ยศูนยร์กัษาบ าบดัโรคเฉพาะทาง
ต่างๆ   (Center of Excellences) เช่น สถาบันหัวใจ ศูนย์โรคระบบ
ทางเดินหายใจ สถาบนัโรคตบัและทางเดินอาหาร  ซึง่ไดร้บัการรบัรอง
ใหเ้ป็นสถาบนัปลกูถ่ายตบั สถาบนัสขุภาพผิวพรรณ บรกิารดา้นความ
งาม จักษุคลินิก แผนกไต  ศูนย์สุขภาพสตรี  ซึ่งให้บริการและรับ
ปรึกษาด้านสูติ -นรี เวช  ศูนย์กระดูก ข้อ และการแ พทย์กีฬา  
ศูนยบ์ริการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม Life Center และโรงพยาบาล
เด็กสมิติเวช  ซึง่เป็นสถาบนัดแูลสขุภาพเด็กอยา่งครบวงจร เป็นตน้ 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในท่ีสามารถรองรบัได ้275 หอ้ง 

ดา้นการแพทย ์ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญครบทกุสาขา โดย
แบง่เป็น แพทยป์ระจ า และแพทยท์ี่ปรกึษา รวม 653 ทา่น  ไดผ้า่นการ
รับรองเ ป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ -ลูก” โดยกระทรวง
สาธารณสุข องค์กรยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก และผ่านการ
รบัรองมาตรฐานระดบัทองในโครงการสายใยรกัแหง่ครอบครวัโดยกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั้งสององค์กรดังกล่าว
นอกจากนีไ้ด้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจาก
องคก์รภายใน ประเทศและระดบัสากล ไดแ้ก่ สถาบนัรบัรองคณุภาพ
ส ถ า น พ ย า บ า ล  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )  ห รื อ  The Healthcare 

Accreditation Institute (Public Organization) แ ละ อ ง ค์กร  Joint 

Commission International (JCI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง อาคารสงู 18 ชัน้ พรอ้มที่จอดรถใตด้ินอีก 500 คนั ตัง้ 

อยู่ที่ 488 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ใกลส้นามบิน
สวุรรณภูมิ มีเสน้ทางสญัจรท่ีเช่ือมต่อกับถนนหลกัหลายสาย ทัง้ถนนพระราม 9 ตดัใหม่ 
ถนนรามค าแหง ถนนศรีนครินทร ์และทางด่วนพิเศษ (Motor Way) ให้บริการด้านการ
รกัษาพยาบาลทางการแพทยค์รบทุกสาขา โดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในระดับตติยภูมิ 
(Tertiary Care) ดว้ยอุปกรณก์ารแพทยท่ี์ทนัสมยัและครบวงจร พรอ้มกบัสถานท่ีท่ีโอ่โถง 
สะดวกสบายพรอ้มดว้ยรา้นคา้เอือ้อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
ผูป่้วยใน และแผนกฉกุเฉินโดยมีบรกิารรถ Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง 

โรงพยาบาลไดข้ยายขอบเขตการบริการแผนกเด็กเป็นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ให้
เป็นสถาบันดูแลสุขภาพของเด็กแบบครบวงจรซึ่งให้บริการคลินิกรกัษาโรคเฉพาะทาง
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ส าหรบัเด็ก และการพฒันาการของเด็กทกุระยะจนเติบใหญ่  ใหบ้รกิารโดยคณะแพทยแ์ละ
เจา้หนา้ที่ท่ีมีความเช่ียวชาญในการดแูลผูป่้วยเด็กทัง้รา่งกายและจิตใจ  ซึง่โรงพยาบาลเด็ก
สมิติเวช มี ช่ือเสียงด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) การดูแล
อภิบาลผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด และการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยเด็กทางอากาศ 

ดา้นผูป่้วยนอก ใหบ้ริการตรวจรกัษาโรคทั่วไปไดค้รบทุกสาขาแพทย ์พรอ้มดว้ยศนูย์
รกัษาบ าบดัโรคเฉพาะทาง (Center of Excellence) ในศนูยป์ลกูถ่าย
อวยัวะไต การปลกูถ่ายไขกระดกู (Bone Marrow Transplant)  คลนิิก
โรคหัวใจ ศูนยโ์รคภูมิแพ ้ ศูนยส์มองและระบบประสาท  ศูนยเ์วช
ศาสตรฟ้ื์นฟ ู โดยรองรบัการดแูลบ าบดัผูป่้วยโรคอมัพาตและโรคระบบ
ประสาท ศูนยร์กัษาดว้ยออกซิเจนความดนัสงู(Hyperbaric Oxygen 

Therapy Center) ศนูยก์ารไดย้ิน และการดแูลสขุภาพผูป่้วยเด็กอย่าง
ครบวงจร โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เช่น  ศนูยเ์ด็กพิเศษ ศนูยธ์าลสั
ซีเมียและโลหิตวิทยาในเด็ก ศนูยก์ารเจรญิเติบโตและเบาหวานในเด็ก 
และอื่นๆ เป็นตน้ 

ดา้นผูป่้วยใน บริการหอผูป่้วยในท่ีสามารถรองรบัไดถึ้ง 400 หอ้ง  โดยในระยะแรก
ไดเ้ปิดบรกิารเพียง 154 หอ้ง 

ดา้นการแพทย ์  โรงพยาบาลมีแพทยผ์ู้เช่ียวชาญครบทุกสาขา โดยแบ่งเป็น แพทย์
ประจ า และแพทย์ท่ีปรึกษา รวม 471 ท่าน โรงพยาบาลสมิติเวช  
ศรีนครินทร ์ ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจาก
องคก์รภายในประเทศและระดบัสากล ไดแ้ก่ สถาบนัรบัรองคุณภาพ
ส ถ า น พ ย า บ า ล  ( อ ง ค์ ก า ร ม 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 

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  สงู 7 ชัน้  ตัง้อยูท่ี่ 118 สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  ซึ่งเป็นที่อาศยัของ
ชาวญ่ีปุ่ น ใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง  ไดร้บัการออกแบบดว้ยแนวทางอารยสถาปัตย ์(Universal 

Design)  และตกแต่งภายในให้มีสภาพแวดล้อมแบบญ่ีปุ่ น  รวมถึงการบริก ารด้วย
วัฒนธรรมและระบบคุณภาพการรกัษาพยาบาลแบบญ่ีปุ่ น  เพ่ือใหผู้ร้บับริการรูส้ึกผ่อน
คลายและอบอุน่ 
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ดา้นผูป่้วยนอก ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดินอาหาร สถาบนัโรคตบัและทางเดินอาหาร 

ศนูยต์รวจสขุภาพญ่ีปุ่ น 

ดา้นผูป่้วยใน บรกิารหอผูป่้วยในส าหรบัผูป่้วยผูใ้หญ่ และผูป่้วยเด็ก 

4) คลินิกเวชกรรมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สมิติเวชสวุรรณภมูิ คลนิิกเวชกรรม 

ตัง้อยู่ที่บริเวณ ชั้น 3 ของอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณประตู D2 

และบริเวณประตู G1 ส่วนผู้โดยสารขาเข้า ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกดา้น 

อายุรกรรมทั่วไป ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardio Pulmonary Resuscitation) ใหบ้ริการทุกวนั และมีบริการรถ Ambulance ตลอด 
24 ชั่วโมง 

สมิติเวชดอนเมือง คลนิิกเวชกรรม 

ตัง้อยู่ท่ีบริเวณ ชัน้ 3 ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 สนามบินดอนเมือง ใหบ้ริการรกัษา 
พยาบาลผูป่้วยนอกดา้นอายรุกรรมทั่วไป ซึ่งมีแพทยแ์ละพยาบาลท่ีผ่านการฝึกอบรมดา้น
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation) ใหบ้ริการทุกวนั และมีบริการรถ 
Ambulance ตลอด 24 ชั่วโมง 

5) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 

บรษัิท สมิติเวช ศรรีาชา จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีช่ือ
ว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา” ตั้งอยู่ที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล อ าเภอ 

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาด 184 เตียง ใหบ้ริการแก่ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 
ชั่วโมง ในมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบนัรบัรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ The Healthcare Accreditation Institute 

(Public Organization) และจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศ
สหรฐัอเมริกา เช่นกนั นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ใหบ้ริการผูป่้วยนอกอีก 4 
แหง่ ไดแ้ก่ 

1)   คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ตัง้อยู่ที่ 24/1 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรม 

อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) ต าบลปลวกแดง อ าเภอ  

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

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

หนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 
3)   คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บา้นบึง  ตัง้อยู่ที่ 3/30 ถนนบา้นบึง-บา้นค่าย ต าบล

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

ศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 

1.2.3 การตลาดและการแขง่ขนั 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากการระบาดของเชือ้โควิด -19  
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  ท าใหโ้รงพยาบาลเอกชนตอ้งมีการพฒันาและปรบั
นโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจและการใหบ้ริการโดยอาศยัเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เพ่ือใหก้าร
ใหบ้ริการยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งราบรื่นพรอ้มกบัลดความเสี่ยงในการตดิเชือ้ของผูป่้วยตามมาตรการ
ปอ้งกนัโควิด-19  

นอกจากนี ้ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อภาวะตลาดและการแข่งขนั ไดแ้ก่ การเขา้สู่การเป็นสงัคม
ผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 โดยมีประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของประชากร
ทัง้หมดซึง่สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) คาดการณว์า่ ในปีพ.ศ. 2575 คา่ใชจ้่าย
ดา้นสขุภาพกรณีสงัคมผูส้งูวยัจะเพ่ิมขึน้เป็น 3 เท่า ซึ่งเปิดโอกาสทางดา้นธุรกิจและบริการเก่ียวกบั
สขุภาพมากขึน้  การขยายตวัของชุมชนเมืองซึ่งองคก์ารสหประชาชาติคาดว่าระดบัความเป็นเมือง 
(Urbanization Rate) ของประเทศไทยจะเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 50.4 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 60.4 ในปี 
2568 รวมทัง้นโยบายของรฐั  ในการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ 
ตลอดจนการขยายตัวของชนชั้นกลางท่ีมีอ านาจซือ้สงูขึน้จะเปิดโอกาสดา้นการขยายบริการทาง
การแพทยเ์ขา้สูพ่ืน้ท่ีใหมแ่ละการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน 

จากผลกระทบของการระบาดของเชือ้โควิด-19 และแนวโนม้ภาวะตลาดดงักลา่วโรงพยาบาล
สมิติเวช ไดป้รบัแนวทางการตลาดโดยหนัมาเนน้กลุม่ลกูคา้ชาวไทยเป็นหลกั รวมทัง้กลุม่ชาวตา่งชาตทิี่
อาศยัหรือท างานอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้มารักษาตวัในประเทศ
ไทยถึงแม้จะมีจ านวนไม่มากนัก นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวช ยังได้ปรับนโยบายโดยจะให้
ความส าคญักบันกัทอ่งเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่นกัธุรกิจที่ยา้ยฐาน
บริษัทฯ เขา้มาในประเทศไทย หรือคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศท่ีนิยมท างานในแบบ Work Anywhere 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในประเทศ และจ านวนนกัท่องเท่ียวเชิงสขุภาพจากยโุรป อเมริกา 
และภมูิภาคตา่งๆ ท่ีลดลงจากการระบาดของโควิด-19 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลสมิติเวชมีลกูคา้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติในอตัราสว่น 70:30  
ลกูคา้ชาวต่างชาตินัน้ประกอบดว้ยชาวต่างชาติท่ีท างานหรืออาศยัอยู่ในประเทศไทยรอ้ยละ 80 และ
เป็นกลุม่ลกูคา้ตา่งชาติที่เดินทางเขา้มารบัการรกัษารอ้ยละ 20  โดยมีลกูคา้ชาวตา่งชาติ 5 อนัดบัแรกที่
เขา้รบัการรกัษาไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น อเมรกิา องักฤษ ฝรั่งเศสและจีน 

โรงพยาบาลสมิติเวชมุ่งเนน้การด าเนินการตามวิสยัทศัน ์การเป็นองคก์รแห่งคณุคา่  ยืดหยุ่น 
ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Organization of Value) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชม้ากขึน้
และก้าวสู่การให้บริการแบบดิจิทัลเฮลท์แคร์  (Digital Health Care) เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปรบัเปลี่ยนไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคสูเ่น็กซน์อรม์อล (Next Normal) ซึ่งผูบ้ริโภคจะท างานท่ีบา้นมากขึน้ 
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การใช้เทคโนโลยีท่ีลดการสัมผัส  (Touchless Society) มากขึน้  ส่งผลให้การบริการแบบ  Digital 

Healthcare  มีการเติบโตกวา่รอ้ยละ 200 คิดเป็นสดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 15 

สมิติเวชยงัไดม้ีการพฒันาและน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช ้อาทิ 
 Samitivej Virtual Hospital   ผูร้บับริการสามารถวิดีโอคอลกับแพทยแ์บบ Real-time 

ผา่นเทคโนโลยี Telemedicine ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจบุนัไดม้ีแพทยเ์ฉพาะทาง 51 สาขา
ถึง 642 คน 

 SkinX ซึ่ ง เ ป็นความร่วมมือระหว่าง  Digital Health Venture และ  SCB10X เ ป็น 

Platform แรกของเมืองไทยที่รวมแพทยผิ์วหนงัเฉพาะทางกวา่ 185 คน จากโรงพยาบาล
และคลินิกผิวหนงัชัน้น าของเมืองไทย รบัปรึกษาปัญหาผิวหนงัครบวงจรแหง่แรกของ
ประเทศ 

 Engage Care ท่ีใหบ้ริการติดตามสุขภาพทางไกล (Remote Health Monitoring) ซึ่ง
เช่ือมโยงคนไขก้บัโรงพยาบาลผา่นอปุกรณ ์IOT ตา่งๆ 

 Samitivej Plus แอปพลิเคชั่นท่ีช่วยท านัด แจ้งก าหนดคิวตรวจแบบ  Real Time เช็ค
ประวตัิการรกัษา ประวตัิยา รวมถึงจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งช่วยลดปัญหาการรอ
คอยลง 60% เพิ่มประสทิธิภาพระบบการจ่ายคา่รกัษาได ้7.5 เทา่ 

 Samitivej Pace และ Prompt แอปพลิเคชั่นส าหรบัผูท่ี้เขา้พักรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล 
และผูท่ี้เขา้รบัการผ่าตดั ช่วยใหผู้ป่้วยและญาติทราบสถานะ แผนการรกัษา ส่งผลให้
ผูร้บับรกิารมีความพงึพอใจถึง 97.5% ในปี 2021 

 Risk Score and AI ซึ่งใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงของ
คนไข ้และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติของผูป่้วย 

นอกจากการมุ่งเนน้ในดา้นการรกัษาพยาบาลแลว้ อีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีโรงพยาบาลสมิติเวชให้
ความส าคญัมาตลอดคือ การมุง่เนน้การปอ้งกนัโรคและการดแูลสขุภาพตลอดทกุช่วงชีวิต ตามแนวคดิ 
“เราไมอ่ยากใหใ้ครป่วย”  ดงันัน้ การใหบ้รกิาร การออกแบบกิจกรรมหรอืแผนการตลาด จึงมุง่เนน้ดา้น
การสง่เสรมิสขุภาพ และเตรยีมความพรอ้มรบัมือกบัสถานการณด์า้นสขุภาพ  ตลอดจนการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดตามความเหมาะสม การจัดแพ็คเกจตรวจสขุภาพเชิงป้องกนัที่เหมาะกบัผูบ้ริโภค  

แต่ละช่วงอายุและรูปแบบการใชชี้วิต  เช่น เทคโนโลยีตรวจเช็คป้องกัน และการแพทยแ์บบเจาะจง 
ตรวจลกึระดบัยีน (Precision Medicine) อาทิ การตรวจคดักรองความเสีย่งการเกิดโรคหวัใจที่เกิดจาก
พนัธุกรรม การตรวจยีนก่อนการตัง้ครรภ ์การส่องกลอ้งมะเร็งล าไสใ้หญ่ดว้ยเทคโนโลยี AI-Assisted 

Colonoscopy ประเทศญ่ีปุ่ น  ป้องกนัโรคทางพนัธุกรรม และการตรวจหาความเสี่ยงและป้องกนัการ
เกิดภาวะครรภเ์ป็นพิษ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้โรงพยาบาลสมิติเวชยังใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์มากขึน้ให้สอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมและความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย  เช่น แคมเปญ #SaveLifeSavePrice  รว่มช่วยคนไทย
ฟันฝ่าเศรษฐกิจยคุโควิด-19 สรา้งคณุค่าทกุมิติการดแูลสขุภาพ  ซึ่งเป็นแคมเปญที่ใหท้างเลือกในการ
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พบแพทยผ์า่นระบบออนไลน ์ และน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาตรวจพบก่อนเกิดโรค ระบบบรหิาร
จดัการเพื่อลดคา่ใชจ้่าย  เป็นตน้ 

ในดา้นการแข่งขนั โรงพยาบาลสมิติเวชไดร้่วมเป็นพนัธมิตรกับผูน้  าในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเปิด
โอกาสในการขยายฐานลกูคา้เขา้สูก่ลุม่ใหม ่และการแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
หรอืเทรนดก์ารใชชี้วิต เช่นการรว่มมือกบัผูน้  าธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นการตอ่ยอดสูก่ารเป็น “Wellness 

Residence” โดยเพ่ิมบริการดูแลสุขภาพในดา้นต่างๆ ของผู้อยู่อาศัยในโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ 
เป็นตน้ ซึ่งช่วยใหโ้รงพยาบาลสมิติเวชสามารถน าความเช่ียวชาญดา้นการแพทยไ์ปสรา้งมลูค่าเพ่ิม 
ขยายฐานลกูคา้ มีความคลอ่งตวัในการพฒันาบรกิารและแพ็คเกจตา่ง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด และลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

1.2.4 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

(1) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑ ์

การบรกิารของกลุม่โรงพยาบาลสมิติเวช สามารถแบง่ไดด้งัตอ่ไปนี ้

(1.1) ศนูยบ์รกิารผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน มีดงัตอ่ไปนี ้

ศูนยบ์ริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

ทุกโรงพยาบาล 
สมิติเวช 
สุขุมวิท 

สมิติเวช 

ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาล
เด็ก 

สมิติเวช 

สมิติเวช 

ศรีราชา 

Memory clinic ☺ ☺   

คลินิกจิตเวช ☺     

คลินิกทนัตกรรม ☺ ☺   ☺ 

คลินิกนอกเวลาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง ☺ ☺   

คลินิกปอ้งกนัการคลอดก่อนก าหนด ☺    

คลินิก ห ูคอ จมกู ☺ ☺  ☺ 

คลินิกอายรุกรรม ☺ ☺  ☺ 

ศนูยก์ระดกู ขอ้ กระดกูสนัหลงั และการแพทยกี์ฬา ☺ ☺   

ศนูยจ์กัษุ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยชี์วายั่งยืน ดแูลผูส้งูอายุ  ☺   

ศนูยท์ารกแรกเกิด ทารกภาวะวกิฤตและผูป่้วยเดก็วกิฤต ☺ ☺   

ศนูยผ์ูมี้บตุรยาก ☺ ☺   

ศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพเสน้ผมและหนงัศีรษะ ☺    

ศนูยม์ะเรง็ ☺    

ศนูยร์ะบบทางเดินหายใจ  ☺     

ศนูยร์ะบบประสาทและสมอง ☺ ☺   ☺ 

ศนูยร์กัษา Failed Back  ☺   
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ศูนยบ์ริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

ทุกโรงพยาบาล 
สมิติเวช 
สุขุมวิท 

สมิติเวช 

ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาล
เด็ก 

สมิติเวช 

สมิติเวช 

ศรีราชา 

ศนูยร์กัษากระดกูสนัหลงัคด  ☺ ☺  

ศนูยร์งัสีวนิิจฉยั ☺ ☺  ☺ 

ศนูยว์คัซีน และเวชศาสตรก์ารทอ่งเท่ียวนานาชาติ ☺ ☺   

ศนูยว์คัซีนผูใ้หญ่  ☺   

ศนูยศ์ลัยกรรม ☺ ☺  ☺ 

ศนูยศ์ลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ    ☺ 

ศนูยส์ขุภาพ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยส์ขุภาพสตรี  ☺ ☺   ☺ 

ศนูยผ์่าตดัส่องกลอ้งโรคขอ้และการบาดเจ็บทางการกีฬา   ☺    

ศนูยอ์าชีวเวชศาสตร ์    ☺ 

ศนูยอ์บุตัเิหต ุและฉกุเฉิน ☺ ☺ ☺ ☺ 

ศนูยเ์วชศาสตรช์ะลอวยั  ☺   

ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูละกายภาพบ าบดั ☺ ☺   ☺ 

ศนูยไ์ตเทียม ☺ ☺  ☺ 

สถาบนัศลัยกรรมตกแตง่และเสรมิความงาม ☺ ☺   

สถาบนัสขุภาพผิวพรรณ ☺ ☺  ☺ 

ศนูยห์วัใจ ☺ ☺   ☺ 

สถาบนัเตา้นม  ☺   

สถาบนัโรคตบัและระบบทางเดนิอาหาร ☺ ☺  ☺ 

ศนูยโ์รคภมูิแพส้มิตเิวช ☺    

ไลฟ์เซน็เตอร ์ ☺     

Samitivej Parenting Center  ☺ ☺  

คลินิกทนัตกรรมเดก็ ☺ ☺   

คลินิกศลัยกรรมกระดกูและขอ้ในเดก็ ☺ ☺ ☺  

คลินิก ห ูคอ จมกู เดก็ และความผิดปกตขิองการส่ือ
ความหมาย 

☺ ☺ ☺  

คลินิกเดก็นอนกรน  ☺   

คลินิกเดก็สขุภาพดี ☺ ☺   

คลินิกโภชนาการและเมตะบอลิก ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคตาเดก็ ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคตดิเชือ้ในเดก็ ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคทางดา้นไต ☺ ☺  ☺ 

คลินิกโรคทางเดนิหายใจเด็ก ☺ ☺ ☺  
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ศูนยบ์ริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน มีดังต่อไปนี้ 

ทุกโรงพยาบาล 
สมิติเวช 
สุขุมวิท 

สมิติเวช 

ศรีนครินทร ์

โรงพยาบาล
เด็ก 

สมิติเวช 

สมิติเวช 

ศรีราชา 

คลินิกโรคผิวหนงั ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคพนัธุกรรม ☺ ☺ ☺  

คลินิกโรคหวัใจในเด็ก ☺ ☺ ☺  

บรกิารการเคล่ือนยา้ยทารกและเด็กภาวะวกิฤต ☺ ☺ ☺  

ศนูยก์ารเจรญิเตบิโต ตอ่มไรท้อ่และเบาหวาน 

ในเดก็ 
☺ ☺ ☺  

ศนูยค์วามบกพรอ่งในการเรียนรู ้ ☺ ☺ ☺  

ศนูยค์มุน า้หนกัเพ่ือสขุภาพ  ☺ ☺  

ศนูยป์ลูกถ่ายไขกระดกูในเดก็  ☺ ☺  

ศนูยพ์ฒันาการเรียนรู ้ ☺ ☺ ☺  

ศนูยร์ะบบทางเดินอาหาร และโรคตบัในเดก็ ☺ ☺ ☺  

ศนูยร์กัษาโรคภมูิคุม้กนับกพรอ่งในเดก็  ☺ ☺  

ศนูยว์ยัรุน่ ☺ ☺ ☺  

ศนูยศ์ลัยกรรมเดก็และทารกแรกเกิดครบวงจร ☺ ☺ ☺  

ศนูยศ์ลัยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก ☺ ☺ ☺  

ศนูยเ์ดก็พิเศษ ☺ ☺ ☺  

คลินิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟเูดก็  ☺ ☺  

ศนูยโ์รคภมูิแพแ้ละโรคหืดในเดก็ ☺ ☺ ☺ ☺ 

ศนูยโ์รคมะเรง็ในเดก็  ☺ ☺  

ศนูยโ์รคเลือด และธาลสัซีเมีย   ☺ ☺  

ศนูยด์แูลผูป่้วยเดก็และทารกภาวะวกิฤตและฉกุเฉิน ☺ ☺ ☺  

หอผูป่้วยทารกแรกเกิดวกิฤต ☺ ☺ ☺  

Virtual Hospital ☺ ☺   

คลินิกนมแม่ ☺ ☺   

คลินิกวยัทอง ☺ ☺   

Samitivej Active Performance Medical Center 

(SMAP) 
 ☺   

ศนูยแ์กไ้ขการกลืนและส าลกั  ☺   

ศนูยม์ะเรง็ล  าไสใ้หญ่และทวารหนกั ☺    

ศนูยต์อ่นิว้    ☺ 

ศนูยส์ขุภาพขอ้เข่า ☺    

Am’ walk center  ☺   
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(1.2) การบรกิารผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลสมิติ เ วช  สุขุมวิท  โรงพยาบาลสมิติ เ วช  ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาล 

เจแปนนิส บาย สมิติเวช ใหบ้ริการผูป่้วยใน มีจ านวนเตียงจดทะเบียน 705 เตียง ซึ่งรวมเตียง
ผูป่้วยหนักทั่วไป 80 เตียง รวมเตียงผูป่้วยหนักเด็ก 15 เตียง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
โรงพยาบาลมีเตียงพรอ้มใหบ้รกิาร จ านวน 430 เตียง 

(1.3) ปรมิาณการใหบ้รกิาร 

รายไดผู้ป่้วยใน : ผูป่้วยนอก (% ของรายรบัรวม) 
 

 
 

ปรมิาณการใหบ้รกิาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

ผู้ป่วยใน 2562 2563 2564 

จ านวนเตียงที่ม ี 705 705 705 

จ านวนเตียงที่พรอ้มใหบ้รกิาร 381 391 430 

อตัราความสามารถในการใหบ้รกิาร ** 139,065 142,715 156,950 

อตัราการครองเตียง (เตียง) 117,034 89,879 120,795 

อตัราการครองเตียง (รอ้ยละ) 84.16 62.98 76.96 

**  อัตราความสามารถในการใหบ้ริการ ค  านวณจากจ านวนเตียงที่พรอ้มใหบ้ริการต่อวนัคณูดว้ยจ านวน
วนัที่ใหบ้รกิาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
ผู้ป่วยนอก 2562 2563 2564 

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

จ านวนผูป่้วยนอกเฉลีย่ตอ่วนั (คน) 2,983 2,465 2,555 

อตัราเฉลีย่การใชบ้รกิาร (รอ้ยละ) 85.23 70.43 73.00 

 

53.0% 56.0% 52.0%

47.0% 44.0% 48.0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
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ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก
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1.2.5 ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

(1) ทรพัยส์นิถาวรหลกั 

 

ประเภท / ลกัษณะทรพัยส์ิน 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูคา่ตาม
บญัชีสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1 ท่ีดนิ และส่วนปรบัปรุง 

(1) ท่ีตัง้ โรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวทิ 
เนือ้ท่ีรวม 11-0-83 ไร่ 

 

เจา้ของ 

 

2,948.37 

 

ไม่มี 

 (2) ท่ีตัง้ โรงพยาบาลสมิตเิวช  

ศรีนครนิทร ์เนือ้ท่ีรวม 43-0-24.3 ไร ่

เจา้ของ 1,207.28 ไม่มี 

 (3) ท่ีดนิจากการซือ้บรษิัทย่อย เจา้ของ 324.53 ท่ีตัง้โรงพยาบาล 

สมิตเิวช ศรีราชา  
เนือ้ท่ีรวม 12-3-93 ไร่ 

2 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เจา้ของ 2,037.22 ไม่มี 

3 เครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ เจา้ของ 686.44 ดหูมายเหตปุระกอบ 

งบการเงิน 14 

4 เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน เจา้ของ 680.89 ดหูมายเหตปุระกอบ 

งบการเงิน 14 

5 ยานพาหนะ เจา้ของ 33.34 ดหูมายเหตปุระกอบ 

งบการเงิน 14 

6 เครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ระหว่าง
ตดิตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง 

เจา้ของ 71.75 ดหูมายเหตปุระกอบ 

งบการเงิน 14 

 รวม  7,989.82  

 

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 

 
ประเภท / ลกัษณะทรพัยส์ิน 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 
(ลา้นบาท) 

1 ท่ีดนิ  217.20 

2 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 101.91 

3 เครื่องมือและอปุกรณก์ารแพทย ์ - 

4 เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน 15.78 

5 ยานพาหนะ 2.69 

 รวม 337.58 
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(2) สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

ปี 2564 และ 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอรซ์อฟต์แวรม์ีจ านวน 65.19  
ลา้นบาท และ 55.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งสทุธิจากค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี จ านวน 18.81 

ลา้นบาท และ 17.66  ลา้นบาท ตามล าดับ แสดงอยู่ในงบการเงินรวม หมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมหมายเหต ุ15 

(3) นโยบายในการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งด าเนินธุรกิจ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานหรือกิจการหลกั (Core Business) ของบริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสหรอื
สนบัสนุนใหธุ้รกิจของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานนัน้ๆ เติบโตขึน้  สามารถพฒันาขยายกิจการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการลงทนุมีทัง้รูปแบบท่ีบริษัทมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการ และแบบ
ท่ีบริษัทไม่มีสว่นรว่มในการบริหารจดัการ อีกทัง้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของเครือข่าย  ซึ่งมี
เปา้หมายในการเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ การลดตน้ทนุในการด าเนินงาน  
การใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ  และเพิ่มศกัยภาพทางการเงินของเครอืขา่ยโดยรวม 

1.2.6 งานท่ียงัไมไ่ดส้ง่มอบ 

ไมม่ี 
 

1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ 

1.3.1 โครงสรา้งการถือหุน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 สมวรรธน ์จ ากดั

บรษัิท สมิตเิวช 
ศรีราชา จ ากดั

บรษัิท เนชั่นแนล เฮลท์
แคร ์ซสิเทม็ส ์จ ากดั

บรษัิท เอส วี
โฮลดิง้ จ ากดั

Samitivej International 

Co., Ltd.

95.76% 

100% 100% 100% 100% 70.35% 21.04% 

80% 60% 
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1.3.2 ผูถื้อหุน้ 

(1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

(ก) กลุม่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก 

            รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2565 

             บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 100 ลา้นหุน้ 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
% ของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 

1.   บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 95,764,033 95.764 

2.   นายชยัเวช  นชุประยรู 172,986 0.173 

3.   นางสาวประภาพิมพ ์ ลปิตพลัลภ 132,000 0.132 

4.   นางสาวปวีณา  อนรรฆธรรม 130,400 0.130 

5.   นางสาวผาณิตา  หลอูารยีส์วุรรณ 126,700 0.126 

6.   นายภาณ ุ หลอูารยีส์วุรรณ 125,000 0.125 

7.   บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 122,800 0.122 

8.   นายโอม  เคียงศิร ิ 119,900 0.119 

9.   นางจนัทนา  อนรรฆธรรม 101,100 0.101 

10.   Mr. David John  Scott 99,800 0.099 

 

(ข) กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในบรษัิทฯ จ านวนรอ้ยละ 95.76 
ของทนุจดทะเบียน   

(2) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่  
บริษัทฯ มีขอ้ตกลงกบับริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

ในการท าสัญญาซื ้อขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Share Subscription Agreement) โดยที่บริษัท 
กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) มีความประสงคจ์ะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตามมติ
คณะกรรมการ ครัง้ท่ี 11/2544 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2544 ที่อนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียน
จากเดิม 600 ลา้นบาท อีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 1,000 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 
40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท และ
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิในอตัราหุน้ละ 8 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่ตราไว ้
เนื่องจากบรษัิทฯ ยงัมีผลขาดทนุสะสม ทัง้นี ้บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) จะซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนท่ีเหลือจากผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิจองซือ้  ในราคาหุน้ละ 8 บาท    
เท่ากับราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีเง่ือนไขสรุปไดว้่า บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งไดม้าซึง่หุน้สามญัในจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นหุน้ แตไ่มเ่กิน 40 ลา้นหุน้ 
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และตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหบ้ริษัทดงักลา่วไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบริษัทฯ รวมทัง้มีสิทธิเสนอผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการในบริษัทฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 4 

ท่าน ทัง้นีท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี  2544 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ไดม้ี
มติอนมุตัิเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษัทฯ จดัสรรหุน้เพิ่มทนุสว่นที่เหลือจากการจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมทัง้
จ านวนใหแ้ก่ บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 8 บาท  พรอ้มกบัอนมุตัิ
ผ่อนผันให้บริษัทดังกล่าว ไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ กรณีท่ีบริษัท
ดงักลา่วไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวนตัง้แตร่อ้ยละ 25 ขึน้ไป  แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ  โดยอาศัยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้อนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วขา้งตน้ใหแ้ก่บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
อีกดว้ย 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

1.4.1    ทนุจดทะเบียน / จ านวนหุน้ 

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท  เรียกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ
ทัง้หมด 100 ลา้นหุน้  มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(2) บรษัิทไมม่ีหุน้ประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรอืเง่ือนไขที่แตกตา่งจากหุน้สามญั 

 

1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2544  เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ไดอ้นุมตัิใหบ้ริษัทฯ 

สามารถออกหุน้กูใ้นวงเงินไมเ่กิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จ านวน : ภายในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ลา้นบาท  หรอืในสกลุอื่นในจ านวนที่เทียบเทา่ 

ประเภท : หุน้กูม้ีหลกัประกนั และ/หรอื ไมม่ีหลกัประกนั 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปี  นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ  และ/หรอื ตา่งประเทศ  ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/

หรอืผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

เง่ือนไขอื่น : มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ  านาจก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่นๆ  อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้  รวมทัง้
สามารถออกและเสนอขายหุน้กูท้ัง้หมดในคราวเดียวกนั หรอืหลายคราวก็ได ้
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1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ เป็นดงันี ้
“บรษัิทฯ มีนโยบายโดยทั่วไปท่ีจะจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเวน้ 
กรณีท่ีบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ  หรือบริษัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งินทนุหรือกรณีบริษัทฯ มีก าไรนอ้ย
จนไมคุ่ม้คา่ที่จะจ่ายเงินปันผล” 

(2) บรษัิทฯ มีวิธีการจา่ยเงินปันผลตามที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ดงันี ้
 หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า  

บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้  หรือคณะกรรมการ 

ลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่าย  

เงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

(3) การจา่ยเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผา่นมา 

 หนว่ย : (%) 

 2559 2560 2561 2562 2563 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 12.86 14.71 16.63 17.70 13.36 

อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 11.00 12.50 15.00 17.00 13.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 85.51 84.98 90.18 96.06 97.32 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวิสยัทัศนข์ององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ  
บริษัทฯ ไดต้ระหนกัโอกาสท่ีอาจเกิดความเสียหายหรือความคลาดเคลื่อนของการคาดการณ ์ บริษัทฯ ไดต้ัง้
คณะกรรมการ Strategic Risk Management Commiittee เพื่อท าหนา้ที่บริหารจัดการความเสี่ยงดา้นต่างๆ 
ของกิจการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละนโยบายบรษัิทฯ  เพื่อท าหนา้ที่โดยสรุปดงันี  ้

(1) พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

(2) วิเคราะห ์คน้หาความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีส  าคญัมีผลกระทบดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ความเสี่ ยงดา้น
การเงินและการลงทุน  ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงขององคก์ร  ความเสี่ยงดา้นบคุลากร  
ความเสี่ยงดา้นคุณภาพการรกัษาพยาบาลและการบริการ  ความเสี่ยงดา้นระบบ Information 

System  และความเสีย่งดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 

(3) ก าหนดแนวทางการจดัการกบัความเสีย่งที่เกิดขึน้ 

(4) ก าหนดกลยทุธใ์หก้ารปอ้งกนัความเสีย่งไมใ่หเ้กิดขึน้ หรอื Risk Prevention / Proactive Risk  

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด านินธุรกิจของบริษัท 

ความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ จ าแนกไดด้งันี ้
(1) ความเสีย่งจากผลกระทบของโรคติดเชือ้ COVID-19 

สถานการณก์ารระบาดของเชือ้ Corona Virus สายพนัธุใ์หมห่รอืเรียกวา่ COVID-19 อบุตัิขึน้
อย่างเฉียบพลันและรุนแรงทั่วโลกและในประเทศไทย  ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจแบบพลิกโฉม หรือเรียกวา่ New Normal ซึ่ง
เป็นที่ทราบกนัดี  ผลกระทบเกิดขึน้ในหลายมิติ  ไม่ว่ามิติทางเศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งกระทบต่อระบบสาธารณสขุ  การเยียวยารักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาในบ าบัดรักษาโรค
ดงักล่าว  และยงัไม่สามารถคาดคะแนว่าเหตุการณแ์พรร่ะบาดจะสิน้สดุลงไดเ้ม่ือใด  รวมถึงการ
กลบัมาระบาดระลอกใหมอ่ีกดว้ย 

บริษัทฯ ในฐานะโรงพยาบาลไดจ้ดัเตรียมทรพัยากรในการดแูลผูป่้วยจากโรคดงักลา่ว  และ
รองรบัเหตกุารณแ์พรร่ะบาดของโรคของประเทศ สอดรบักบัมาตรการตา่งๆ ของภาครฐั  รวมถึงดแูล
ปอ้งกนัใหบ้คุลากรและแพทยป์ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งปลอดภยัไมต่ิดเชือ้ 

(2) ความเสีย่งจากขอ้พิพาททางกฎหมาย 

การรักษาพยาบาลเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนและมีองค์ประกอบหลายปัจจัย  รวมถึง
พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาคดีผู้บริโภค ให้ความคุ้มครองและเอือ้ผู้บริโภคด าเนินคดีกับ
สถานพยาบาลและบคุลากรทางการแพทยส์ะดวกขึน้  บริษัทฯ และบคุลากรจึงมีความเสี่ยงจากขอ้
พิพาทค่อนขา้งสงูและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากขึน้ ดงัเช่นในต่างประเทศ  ซึ่งอาจสง่ใหม้ีความเสี่ยง
ใหก้บับคุลากรดา้นสาธารณสขุและผูป้ระกอบการในการประกอบวิชาชีพเพิ่มขึน้ 
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บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูป่้วยในทกุดา้นและด าเนินการเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัทราบ
ขอ้มลูการรกัษาพยาบาลที่ถกูตอ้งและครบถว้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน รวมทัง้จดั
ใหม้ีมาตรการในการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และมาตรการปอ้งกนัความเสีย่ง (Risk 

Protection) ในระดบัตา่งๆ อนัเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

(3) ความเสีย่งจากผลกระทบของ Disruptive Technology 

ปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ๆ  ไดถู้กพฒันาอย่างกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็วจนมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนและการประกอบธุรกิจ   รวมถึง
เศรษฐกิจโลก  หรือ เ รียกว่า  Disruptive Technology โดยรวมถึ ง  Digital Technology ด้วย 
ตัวอย่างเช่น  การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)  และเทคโนโลยีการ
สือ่สารผา่นโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ เหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในชีวติประจ าวนั
ของผูค้นเป็นอย่างมาก และการประกอบกิจการของภาคธุรกิจต่างๆ  รวมถึงธุรกิจรกัษาพยาบาล
ดว้ย  และไดส้ง่ผลกระทบแลว้กบัธุรกิจบางประเภทท่ีตอ้งปิดตวัลงในปัจจบุนั 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององคก์ร  
กระบวนการท างาน  และการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับริการ
ในยคุ Digital นี ้

(4) ความเสีย่งจากกฎระเบยีบและมาตรการของภาครฐั 

การประกอบธุรกิจสถานพยาบาลอยู่ในความก ากบัดูแลของกระทรวงสาธารณสขุ  รวมถึง
หน่วยงานอื่นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการกิจการ  ดงันัน้ เมื่อมีการปรบัเปลี่ยน
กฎระเบียบ  ผูป้ระกอบการตอ้งปรบัแนวทางการประกอบกิจการใหเ้ป็นไปกบัมาตรการของภาครฐั  
เช่น  นโยบายการรกัษาพยาบาลผูป่้วยฉกุเฉินวิกฤตใหส้ามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลดว้ยสิทธิ
รักษาพยาบาลฟรีได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ  โดยสิทธิท่ีเรียกว่า  Universal Coverage for 

Emergency Patients หรือ UCEP  เป็นตน้  นอกจากนี ้ คณะรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบใหเ้วชภณัฑแ์ละ
บริการทางการแพทย์เป็นสินคา้และบริการควบคุมตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอ  และแต่งตัง้
คณะกรรมการกลางพิจารณาแนวทางที่เป็นธรรมตอ่ไป 

บรษัิทฯ ติดตามมาตรการตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง  และเตรยีมความพรอ้มในการปรบัเปลีย่นแนว
ทางการประกอบธุรกิจรองรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

(5) ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

ปัจจุบนับคุลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุมีความขาดแคลนบคุลากรโดยรวม ตัง้แต่
แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล  เภสชักร นกัตรวจวิเคราะห ์ นกักายภาพ และอื่นๆ ซึง่การผลติบคุลากร
ทางการแพทยต์อ้งอาศัยนโยบายของภาครฐัเป็นหลกัดว้ย  รวมทัง้ความขาดแคลนในส่วนของ
ผูบ้ริหารในภาคธุรกิจนี ้ โดยเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในวิชาชีพสงู  ซึ่งคาดวา่
จะมีความรุนแรงขึน้เป็นล าดบั  เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการสถานพยาบาลรายใหม่เพ่ิมขึน้ในธุรกิจนี ้ 
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ดังนัน้ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส  าคญัและอาจส่งผลต่อตน้ทุนในการ
ด าเนินงาน 

บริษัทฯ ไดม้ีแผนการพฒันาบุคลากร  เพื่อใหค้วามรูแ้ละทกัษะแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
มอบสวสัดิการท่ีเหมาะสม  สรา้งขวญัและก าลงัใจใหพ้นกังาน  เพ่ือใหพ้นกังานมีความรกัองคก์ร
และอยูป่ฏิบตัิงานเป็นเวลานาน 

(6) ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

วิกฤต COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงเศรษฐกิจของโลกในปี 2563 
อีกดว้ย  แมภ้าครฐัจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนหลายประการก็ตาม  
การขยายตัวยังอยู่ในระดับต ่า  ปัจจัยท่ีมีนัยประการหนึ่งคือ  นักท่องเท่ียวหรือชาวต่างชาติไม่
สามารถเดินทางเข้าประเทศ  ส่งผลต่อธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาคการท่องเท่ียว และ Medical 

Tourism ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโรงพยาบาลเอกชนด้วย  ซึ่งคาดว่า คนไข้กลุ่ม Medical 

Tourism จะยงัไมก่ลบัมาเป็นปกติอีกระยะหนึง่  ในขณะเดียวกนัก าลงัซือ้ของคนในประเทศจะยงัไม่
ฟ้ืนตวัดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดป้รบันโยบายการบรหิารงานและกระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อสอดรบั
กับสภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อีกทัง้ รองรบัชาวต่างประเทศท่ีมีความ
ประสงคเ์ดินทางเขา้มาในประเทศเพื่อรบัการรกัษาพยาบาลหรอืกลุม่ Special Tourism Visa (STV) 

ตามนโยบายของภาครฐัในช่วงวิกฤต COVID-19 และเตรยีมพฒันางานรองรบัเหตกุารณห์ลงัวิกฤต
ดงักลา่วดว้ย 

(7) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดา้นการรกัษาพยาบาลและอปุกรณก์ารแพทย ์

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการแพทย ์เป็นสิ่งท่ีส  าคญัในการรกัษาพยาบาลเพื่อสนบัสนุนการ
รกัษาและดแูลผูป่้วยใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้ง แม่นย า และรวดเร็ว  แต่อปุกรณก์ารแพทยท่ี์ทนัสมยัมี
ราคาและค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาค่อนขา้งสงู ซึ่งสง่ผลต่อตน้ทนุในการด าเนินงาน อีกทัง้มีการ
พฒันาเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  สง่ผลใหเ้กิดการลา้สมยัอยา่งรวดเรว็ดว้ยเช่นกนั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ีมาตรการในการพิจารณาและวิเคราะหค์ณุสมบตัิ ประโยชนจ์าก
การใชง้าน และความคุม้คา่ของอปุกรณก์่อนการลงทนุทกุครัง้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและคุม้คา่ 

(8) ความเสีย่งดา้นการเงินในการรบัช าระคา่บรกิาร 

ลกัษณะการใหบ้ริการของบริษัทฯ เป็นการมอบการรกัษาพยาบาลใหผู้ใ้ชบ้ริการก่อน  โดย
สว่นใหญ่จะมีความเสีย่งในการเรยีกเก็บคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยใน  ซึง่รวมถึงชาวตา่งประเทศทีต่อ้ง
ใชเ้วลาในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเป็นเวลานาน 

บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดเก็บค่าบริการอย่างระมดัระวงั และรองรบัตามประเภทของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ประกอบดว้ยบคุคลทั่วไปท่ีช าระคา่บรกิารดว้ยตนเอง  บคุคลทั่วไปมีกรมธรรมป์ระกนั
สขุภาพ  ผูใ้ชบ้รกิารประเภทนิติบคุคล เช่น บรษัิทคูส่ญัญาในประเทศและตา่งประเทศ 
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(9) ความเสีย่งดา้นการแขง่ขนัด าเนนิธุรกิจ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีภาวะการแข่งขนัสงูเช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืน  เน่ืองจากโรงพยาบาล
เอกชนต่างๆ ให้บริการท่ีคล้ายคลึงกันรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ท่ีไม่แตกต่างกัน  การจัดตัง้
โรงพยาบาลเอกชนแหง่ใหม ่โดยกลุม่นกัลงทนุรายใหมห่ลายกลุม่ ซึง่มีเปา้หมายกลุม่ลกูคา้เดียวกนั  
นอกจากนี ้โรงพยาบาลรัฐได้ขยายเวลาบริการ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา  และการจัดตั้ง
โรงพยาบาลเอกชนภายใตก้ารบริหารงานของโรงพยาบาลรฐั   ดังนัน้ การแข่งขันในภาคธุรกิจ
รกัษาพยาบาลน่าจะมีความเขม้ขน้เพ่ิมขึน้  นอกจากนี ้ ในต่างประเทศหลายแห่งผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจอ่ืนไดเ้ริ่มขยายบริการนอกจากธุรกิจหลักโดยเริ่มมีบริการใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพ หรือ 
Healthcare Business  และไดร้บัการตอบรบัจากผูใ้ช้บริการเป็นอย่างดี  จึงนบัเป็นแนวโนม้ของ
ผลกระทบดา้นการแขง่ขนัในวงกวา้งอีกดว้ย 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 และมาตรการ Lockdown ของประเทศไทยและ
ประเทศตา่งๆ ทั่วโลก  สง่ผลใหผู้ป่้วยชาวตา่งประเทศไมส่ามารถบินมารบับรกิารได ้ ดงันั้น ปรมิาณ
ผูใ้ช้บริการชาวต่างประเทศของบริษัทฯ มีจ านวนลดลง  คงเหลือแต่ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาเช่นเดียวกนั จึง
สง่ผลใหภ้าวะการแขง่ขนัในภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทวีความรุนแรงขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาเพิ่มประสทิธิภาพการรกัษาพยาบาลอยา่งตอ่เนื่อง  พรอ้มทัง้
อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  เพ่ือสรา้งความประทบัใจและ
รกัษาฐานลกูคา้เดิมไว ้ รวมถึงการรว่มมือพฒันาธุรกิจกบัเครอืขา่ยสามารถสง่ตอ่ผูป่้วยใหไ้ดร้บัการ
ดูแลตามความเหมาะสมและทนักาล  ตลอดจนการรว่มมือในการพฒันาระบบงานสนบัสนนุดว้ย
แนวทาง Shared Services ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัทรพัยากรและตน้ทนุการด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

(10) ความเสีย่งตอ่การลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัยฯ์ จากการท่ีหุน้มี Free float เป็นจ านวนนอ้ย 

ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564 หุ้นของบริษัทจ านวน 95,764,033 หุ้น หรือรอ้ยละ 95.76 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดถือโดยผูถื้อหุน้ บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) เพียง 1 ราย  และถือ
โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ยจ านวน 1,664 ราย ถือหุน้รวม 4,235,967 หุน้ หรือรอ้ยละ 4.24  จึงท าใหม้ีหุน้
ของบรษัิทท่ีซือ้ขายหมนุเวียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (free float) คอ่นขา้งนอ้ย  หรอืเพียงรอ้ยละ 4.24 
สง่ผลใหส้ภาพคล่องในการซือ้ขายเปลี่ยนมือของหุน้ในตลาดอาจมีไม่มากนกั    ดงันัน้ ผูถื้อหุน้จึง
อาจจะมีความเสีย่งที่จะไมส่ามารถขายหุน้ไดท้นัทีในราคาที่ตอ้งการ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างประสานงานกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ในการหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือ
แกไ้ขกรณี free float ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตอ่ไป 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยนื 

3.1 นโยบายและเปา้หมายการจดัการดา้นความยั่งยืน 

บรษัิทฯ มุง่เนน้การพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยืนมาโดยตลอดกวา่ 42 ปี  โดยสรา้งสมดลุกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุภาคส่วนครอบคลมุใน 3 มิติ  ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  โดยขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ีความ
เช่ือมโยงกนัในทัง้ 3 มิติ  เพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย  สรุปภาพรวมการด าเนินการเพื่อสรา้ง
คณุคา่อยา่งยั่งยืน ดงันี ้

(1) ดา้นเศรษฐกิจ 

(1.1) การด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจะสง่เสริมใหบ้ริษัทฯ บรรลวุิสยัทศัน์

ขององคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งคณุค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บริษัทฯ จึง ไดก้ าหนดแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการ  สอดคลอ้งกับแนวทางหลักการบริหารกิจการท่ีดี  และ
แนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  โดย
น ามาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจและวฒันธรรมขององคก์ร  
ตามหลกัความถูกตอ้ง ไม่เอาเปรียบผูร้ ับบริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการ
ปลกูฝังคุณธรรมใหก้บัพนกังาน  ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินกิจการ สรา้งความ
เช่ือมั่นแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย  เพื่อใหอ้งคก์รด าเนินงานอยา่งโปรง่ใส 
มีจรยิธรรมและวฒันธรรมที่ดีอยา่งยั่งยืน  

ดว้ยวิสยัทศันข์องสมิติเวช มุง่มั่นเพื่อเป็นองคก์รแหง่คณุคา่ ยืดหยุน่ วอ่งไวตอ่การ
เปลี่ยนแปลง  และมอบบริการสุขภาพด้วยปณิธานว่า  “เราไม่อยากให้ใครป่วย”  
เนื่องจากการเจ็บป่วยน ามาซึง่ความไมส่บายกาย ไมส่บายใจแก่ผูป่้วยรวมถึงครอบครวั  
อีกทัง้ มีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลที่เก่ียวของ้ดว้ย  แต่ในบางกรณีเมื่อไมส่ามารถ
หลีกเลี่ยงได้  โรงพยาบาลตั้งใจให้การดูแลบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานและ
คณุภาพรกัษาพยาบาลท่ีสงูเพื่อใหห้ายเป็นปกติโดยเรว็ 

ดงันัน้ สมิติเวช จึงรณรงคใ์หผู้ค้นสนใจการดูแลรกัษาสขุภาพในเชิงป้องกนัโรค 
Preventive Medicine สง่เสริมใหม้ีการออกก าลงักายสม ่าเสมออยา่งถกูวิธี  เหมาะสม
กับวยั  และใหม้ีการตรวจสขุภาพเป็นประจ า  โดยใหบ้ริการ Precision Medicine ซึ่ง
เป็นบริการดา้นการแพทยแ์บบเจาะลกึระดบั Gene หรือ พนัธุกรรม  เพ่ือป้องกนัโรคได้
ในระยะยาว  ลดอตัราการเกิดโรคต่างๆ  หากตรวจพบโรคในระยะแรกสามารถรบัการ
รกัษาไดต้รงจุด  ลดความรุนแรงของโรค  สามารถวางแผนการดแูลและใชชี้วิตในเชิง
ปอ้งกนัอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อลดการสญูเสยีในมิติตา่งๆ  

จากแนวทางการใหบ้ริการ Preventive Medicine ดงักล่าวขา้งตน้  โรงพยาบาล
สามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ใหก้ับผูใ้ช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา สรุปไดด้งันี ้
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Hospital Quality as value 

โรงพยาบาลสมิติเวช 
สขุมุวทิ 

 หยดุโรคมะเรง็ล  าไสใ้หญ่ส าเรจ็ 5,634 ราย 

 หยุดยัง้โรคมะเร็งเตา้นมโดยใหก้ารผ่าตดัแบบรกัษาเตา้นมได ้
80%  และจากการตรวจคดักรองทกุปี พบความผิดปกติลดลง 
2 เทา่ 

 ช่วยใหคุ้ณแม่ผู้มีบุตรยากตัง้ครรภ์ส  าเร็จมากกว่า 50% ลด
การคลอดก่อนก าหนดได ้2 เท่า และส่งเสริมใหเ้ลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ไดส้  าเรจ็ 90% 

 หยดุโรคพนัธุกรรมไวท่ี้คณุพ่อคณุแม่ก่อนตัง้ครรภ  ์ส าเรจ็ 725 

ครอบครวั 

 ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกและตนั ส าเรจ็ 190 ราย 

 ปอ้งกนัโรคหวัใจตีบเฉียบพลนั ส าเรจ็ 143 ราย 

 ตอบสนองต่อการรกัษาโรคมะเรง็ดว้ยวิวฒันาการ Targetted 

& Immunotherpy ส าเรจ็กวา่ 80% 

 ใหบ้ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกช่วงวัย Vaccine Journey 

for All Age 

โรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีนครนิทร ์

 ใหก้ารรกัษาและฟ้ืนฟูการบาดเจ็บ ส าเร็จโดยการส่องกลอ้ง
และภายภาพบ าบัดข้อต่อส าเร็จ 84% ใหก้ลับมาใชชี้วิตได้
ปกตภิายใน 3 เดือน 

 ใหก้ารผ่าตดัเร่งด่วนรกัษาสะโพกรา้วจากการลม้ ส าเร็จ 85% 

และกลบัมาเดนิไดภ้ายใน 2 สปัดาห ์

 หยุดมะเร็งเตา้นมส าเร็จดว้ยการผ่าตัดรกัษาได ้80%  และ
ตรวจคดักรองทกุปี พบความผิดปกตนิอ้ยกวา่ 2 เทา่ 

 ปอ้งกนัโรคหวัใจตีบเฉียบพลนั ส าเรจ็ 143 ราย 

 ใหบ้ริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกช่วงวัย Vaccine Journey 

for all ages 

โรงพยาบาลเดก็ 

สมิตเิวช 

 ใหก้ารตรวจคดักรองความเส่ียงโรค Autism ไดส้  าเร็จ 1,000 

คน 

 ใหก้ารตรวจคดักรองป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในทารกแรก
เกิดจากโรคพันธุกรรม (Inherited Metabotic Disorder) ได้
ส  าเรจ็ 2,328 ราย 

 รกัษาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวยัไดส้  าเรจ็  ซึง่พบเดก็ 82% 
ท่ีก  าลงัหยดุสงู  โดยช่วยใหส้งูเพิ่มขึน้สงูสดุ 14 เซนตเิมตร 

 ใหบ้รกิารฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคทกุช่วงวยั Vaccine Journey of 

All Age 
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(1.2) การตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 

บริษัทฯ ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญัดว้ย  โดยจดัใหม้ีการ
บริการอยา่งตัง้ใจ สภุาพอ่อนนอ้มดว้ยวฒันธรรมไทย  ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการบริการและ
การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเข้าใจง่าย  รวมถึงการจัดสถานท่ี  
สภาพแวดลอ้ม  พรอ้มดว้ยเครื่องอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารทัง้ชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศอยา่งเหมาะสมตามวฒันธรรมของผูใ้ชบ้รกิาร  โดยจดัใหม้ีการเช่ือมโยงการ
บริการใหผู้ป่้วยระหว่างแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล ตัง้แต่เริ่มตน้จนสิน้สดุการบรกิาร
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความประทบัใจสงูสดุ 

(1.3) การพฒันาคณุภาพการรกัษาพยาบาลและความปลอดภยัของผูป่้วย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การมอบบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้บริการดว้ยมาตรฐาน
คุณภาพการรกัษาที่สงู  ตามมาตรฐานขององคก์รดา้นคณุภาพในระดบัประเทศและ
ระดบัสากลอย่างต่อเน่ือง  รวมทัง้การร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถร่วมมือกันให้การ
รกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วย  โดยสามารถส่งต่อผูป่้วยระหว่างกนัเพ่ือประโยชนข์องผูป่้วย
เป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบ าบัดรักษาโรคได้อย่างเหมาะสมครบวงจร  
รวดเรว็  ทนักาล  และมีประสทิธิภาพ 

(1.4) การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของผูป่้วย 

บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ  โดยมีแนวทาง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการท างานของเครอืขา่ยโรงพยาบาลกรุงเทพ  ซึง่ไดป้ระสานงาน
รว่มกนัในการจดัใหม้ีแนวทางระเบียบการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  รวมทัง้
ระเบียบการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงต่อระบบสารสนเทศ  ซึ่ง
ครอบคลมุกระบวนงานดงันี ้

 การใชท้รพัยากรสารสนเทศ 

 การบรหิารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 

 การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ 

 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 การบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นสารสนเทศ 

 การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นไซเบอรแ์ละการตอบสนองเมื่อเหตกุารณ์
ฉกุเฉินหรอืภยัคกุคามตา่งๆ  

 การส ารองขอ้มลูสารสนเทศ และการกูค้ืนระบบสารสนเทศที่ส  าคญั 

 ระเบียบปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตกุารณร์า้ยแรง 

 การฟ้ืนฟรูะบบสารสนเทศหลงัเหตกุารณร์า้ยแรง 
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นอกจากนี ้ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเป็นส่วนตวั 
(Data Protection) ที่ครอบคลมุรายการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

(1.5) การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารห่วงโซ่อปุทานเพ่ือใหโ้รงพยาบาลสามารถ
สง่มอบสินคา้และการบริการใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมีคณุภาพ รวดเร็วและต่อเนื่อง  โดย
บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากดั (N-Health)  ซึ่ง
บริษัทในเครือข่าย บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ  และเป็นบริษัทรว่มของบริษัทฯ  ใหเ้ป็น
ผูด้แูลงานดา้นการจดัซือ้สินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย์ (Medical)  และไม่
เก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์(Non-Medical) 

N-Health จดัใหม้ีระบบการปฏิบตัิงานดว้ยมาตรฐานสากลในแตล่ะหมวดของการ
บริการ  รวมทัง้มาตรฐานป้องกันความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม  บริษัทฯ ได้
ติดตามผลและประเมินผลคณุภาพการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ดงักลา่วเป็นประจ า 

(1.6) การพฒันานวตักรรมการบรกิารที่มีคณุคา่ 

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา Healthcare Innovation เพื่อน ามาให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร  และใชใ้นระบบงาน Operation หลายโครงการ  ในปี 2562 บรษัิทฯ สามารถ
สง่มอบนวตักรรมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมใน Samitivej Virtual Hospital นบัเป็นการบรกิาร 
Telemedicine แห่งแรกในประเทศ  ผูป่้วยสามารถรบัค าปรึกษาจากแพทยผ์่านระบบ 
Online ได้ 24 ชั่วโมง  นอกจากนี ้ จัดให้มีบริการ Test @ Home ในกรณีเมื่อแพทย์
พิจารณาว่า  ควรท าการตรวจเลือดโดยให้บริการเจาะเลือดท่ีบ้านพักและน าส่ง
หอ้งปฏิบตัิการโดยทนัที  พรอ้มกบัการจดัสง่ยา Medicine Dilivery ใหผู้ป่้วยที่บา้นพกั
อาศยัอีกดว้ย  Samitivej Virtual Hospital พฒันาบน Digital Platform แบบ Ecosystem 

คือ เป็น Total Solution ส าหรับผู้ร ับบริการ  อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Samitivej Virtual 

Hospital ได้เ ช่ือมโยงกับบริษัทประกันและรวมไปถึงธนาคารต่างๆ ด้วย ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระเงินไดอ้ย่างสะดวก  ในช่วงแรกมีผูใ้ชง้านประมาณ 500 ราย 
เท่านัน้  แต่หลงัมีการระบาดของโคโรน่าไวรสัในรอบท่ี 1 และรอบที่ 2 มีผูใ้ชง้านเพิ่ม
ขึน้มา 4,000 ราย 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดพ้ฒันา Digital Healthcare Platform ช่ือวา่ Samitivej Plus 

Application  สามารถใช้งานผ่าน Smart Mobile Phone หรือ Tablet ท่ีอ  านวยความ
สะดวกใหผู้ป่้วยและครอบครวัเขา้ถึงขอ้มูลการรกัษาพยาบาลเฉพาะบุคคลไดอ้ย่าง
สะดวก  และรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่สถานท่ีใด  แต่คงไวซ้ึ่งความปลอดภยัในการจดัเก็บ
ขอ้มลูและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสทิธิผูป่้วยเป็นส าคญั  ซึ่งมี Function การใหบ้ริการหลกั
ดงันี ้
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 Virtual Hospital โรงพยาบาลเสมือนจริง พบแพทย์ ตรวจรักษาผ่าน
ออนไลนไ์ดท้กุที่ทกุเวลา 

 My History ดูประวตัิการรกัษาผูป่้วยนอกยอ้นหลงั อาทิ  ค าวินิจฉยัโรค 
ใบสั่งยาและวิธีการใชย้า ผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ (LAB) ภาพเอกซเรย์
และอลัตราซาวน ์ รวมถึงสมดุผลตรวจสขุภาพ (Check up report)  

 Appointment แสดงวนันดัหมายลา่สดุ คน้หาแพทย ์เช็คตารางออกตรวจ
พรอ้มนดัหมายแพทยอ์อนไลน ์

 Fast Payment ช าระเงินไดท้นัทีดว้ยบตัรเครดิต Alipay หรือ WeChat จบ
ปัญหาการรอคอย 

 Health Diary บนัทกึสขุภาพสว่นบคุคล เพื่อเพิ่มการดแูลอยา่งแมน่ย า 

 Smart Health เลือกรบัแผนตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล  เสมือนมีแพทย์
ประจ าครอบครวัใหค้  าแนะน า 

 Emergency เรยีกรถพยาบาล ทีมแพทยฉ์กุเฉิน ติดตอ่โรงพยาบาลสะดวก
ทกุเวลา 

 Queue ดลู  าดบัคิวการรกัษาผา่นหนา้จอของทา่น 

 Health Article รวบรวม VDO Content และบทความดีๆ ใหห้า่งไกลโรค 

 Promotion & News รบัสว่นลดและโปรโมชั่นส าหรบัสมาชิกสมิติเวชในท่ี
เดียว 

 Feedback พรอ้มรบัฟังทกุขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาใหด้ียิ่งขึน้ 

อีกทัง้ Application อ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการจากบา้นหรือนอก
สถานท่ี (Remote Health) ไดแ้ก่ 

Samitivej Engage Care :  ใหบ้ริการติดตามขอ้มลูสขุภาพแบบ Real Time เช่น 
ตรวจวัดความดันโลหิต  การวัดออกซิเจนในเลือด  
และระดบัน า้ตาลในเลอืด  เป็นตน้  ซึง่จะเช่ือมตอ่กบั
ระบบขอ้มูลของโรงพยาบาลเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วย
อยา่งใกลชิ้ดและตอ่เนื่อง 

Samitivej PROMPT : สามารถติดตามสถานะดแูลผูแ้ลผูป่้วยใน Ward ใน
ทกุช่วงการดแูลรกัษา 

Samitivej PACE : เพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ร้บับริการและญาติได้
เขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพและขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนรบั
การผ่าตดั  ขอ้มูลหอ้งพกั  ขอ้มลูสถานะการรบัการ
รัก ษ า ในขั้นตอ นต่างๆ  (Patient Status)  แ ต่ละ
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ต าแหน่งภายในโรงพยาบาล เช่น ก าลังอยู่ในหอ้ง
ผา่ตดั หรอืหอ้งพกัฟ้ืน หรอืกลบัเขา้หอ้งพกั เป็นตน้ 

ในปี 2563 ไดน้ าอุปกรณ์ TytoCare เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้ในการตรวจสุขภาพ   
ซึ่งเป็นระบบ Tele-consultation สามารถตรวจวดัไข ้ฟังเสียงปอด ดกูารอกัเสบท่ีล าคอ 
ลิน้ไก่ ต่อมทอนซิล ตรวจการอกัเสบ การติดเชือ้ภายในห ู วดัการเตน้ของหวัใจ รวมถึง 

ดกูารอกัเสบของผื่นผิวหนงัดว้ย  โดยสามารถถ่ายภาพและวิดโีอเก็บไวไ้ด ้ ช่วยใหแ้พทย์
สามารถทราบอาการของผูป่้วยที่อยูห่า่งไกลไดอ้ยา่งทนัที ดว้ยระบบ On line แบบ Real 

time  และเมื่อเกิดสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดขึน้  จึงเหมาะอย่างยิ่งในการ
ตรวจคดักรองและตรวจรกัษาโรคติดเชือ้ COVID-19  สามารถลดความเสี่ยงการติดเชือ้
ของบุคลากรทางการแพทยจ์ากการสมัผัสและตรวจรกัษาผูป่้วยในระยะใกล ้  ช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงลดปริมาณการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอนัตรายสว่นบุคคล (Personnel Protection Equipment (PPE))  โรงพยาบาล
สมิติเวช จึงสามารถดูแลผู้ป่วยได้ต่อเน่ืองด้วยระบบเทคโนโลยีดังกล่าว   ทั้งนี ้ 
โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้มอบอุปกรณ์ TytoCare  
ใหแ้ก่ภาครฐั จ านวน 200 ชุด  เพื่อใชใ้นการดูแลประชาชนผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19  
อีกดว้ย 

จากการศึกษาหาขอ้มูลเชิงลึกถึงปัญหา (pain point)  รวมถึงพฤติกรรมการใช้
บริการดา้นการปรึกษาแพทยผิ์วหนังของคนไข ้ พบว่าปัญหาท่ีหลายคนพบเจอ คือ  
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นผิวหนงัมจี านวนจ ากดั  ประมาณเวลาในการพบแพทย์
ไม่ได ้ ไม่รูค้่ารกัษาและค่ายาที่แน่นอน  หลงัพบแพทยต์อ้งรอคิวนาน  สถานพยาบาล
เปิดเฉพาะเวลาท าการ  รวมถึงตอ้งท าประวตัิก่อนพบแพทยแ์ละท านดัหมายก่อนเขา้รบั
การรกัษาและที่ส  าคญัไมส่ามารถเลอืกแพทยไ์ด ้ นอกจากนี ้ช่วงสถานการณร์ะบาดของ
COVID-19  ท าใหค้นไขม้ีความกงัวลในการเดินทางมารบัการบริการที่โรงพยาบาลหรอื
คลนิิกอีกดว้ย  บรษัิท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดผ้นกึ
ก าลงักบั บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ ์จ ากดั  สรา้งมิติใหม่แห่งการใหบ้ริการทางการแพทย์
เฉพาะทางดา้นผิวหนงัของประเทศ  เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการแพทยข์อง
คนไทย  เปิดตวั “SkinX” (สกินเอกซ)์ ซึง่เป็นแพลตฟอรม์เดียวที่รวมแพทยผิ์วหนงัเฉพาะ
ทางกว่า 50 คน จาก 17 โรงพยาบาลและคลินิกผิวหนงัชัน้น าของเมืองไทย  ใหบ้ริการ
ดา้นการปรึกษาปัญหาผิวหนงัออนไลนค์รบวงจรแห่งแรกของประเทศ  ตัง้แต่การพบ
แพทยผ์่านวิดีโอคอล สั่งยา และติดตามผล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ตอ้งรอคิว  
พรอ้มบรกิารจดัสง่ยาตามใบสั่งแพทยโ์ดยเภสชักรถึงบา้น 

นอกจากนี ้ไดพ้ฒันาโครงการอีกหลายโครงการรวมถึงโครงการท่ีน ามาใชใ้นงาน 
Operation ในสว่นงานสนบัสนนุหรอื Back Office อีกดว้ย 
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(1.7) การบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงภยัในการประกอบ
ธุรกิจในทกุมิติ  จึงจดัตัง้ Strategic Risk Management Committee  เพื่อบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงในการด าเนินงานรอบดา้นครอบคลมุในสว่นของการรกัษาพยาบาล  การ
ปฏิบัติงานสนับสนุน  ความสามารถในการแข่งขัน  ความน่าเช่ือถือของผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง  และอ่ืนๆ รอบด้าน  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลมุถึงการตอบสนองตอ่เหตกุารณเ์มื่อเกิดความเสี่ยงภยัแตล่ะ
ประเภทดว้ย  เพ่ือแก้ไขเหตุการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทังนี ้โปรดดู
รายละเอียด ในขอ้ 2 เรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งเพิ่มเติม 

(2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งส  าคัญประการหนึ่งขององคก์ร  เพ่ือควบคุมมิให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน  ดา้นสงัคม  ความน่าเช่ือถือขององคก์ร  รวมถึงดา้นการเงินอีกด้วย  
บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดมาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม  เพ่ือใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมและ
สอดคลอ้งกับการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล  เช่น  สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล  เช่น  ระบบการบริหารจัดการดา้น
สิ่งแวดลอ้มของ ISO14001  มาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and 

Association (HA ประเทศไทย)  และมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้ดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี  ความปลอดภยัของการท างาน  และการ
อนรุกัษ์พลงังานส าหรบัการใชอ้ปุกรณเ์พ่ือบริการดา้นสขุภาพ  การจดัการขยะโดยเฉพาะขยะ
ติดเชือ้และขยะอันตราย  ในการนี ้ โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.3 เพิ่มเติม ในเรื่องต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   การจดัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(2.2) การจดัการขยะและขยะอนัตราย 

(2.3) การจดัการพลงังาน 

(2.4) การจดัการน า้และน า้เสยี 

(3) ดา้นสงัคม 

(3.1)  การมีสว่นรว่มกบัชมุชนและสง่เสรมิใหช้มุชนเขา้ถึงบรกิารทางการแพทย ์

บริษัทฯ ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อชุมชนโดยรอบจากการด าเนินการ  
โดยไดจ้ดัมาตรการดแูลสิง่แวดลอ้มอยา่งมีประสทิธิภาพท่ีกลา่วแลว้ขา้งตน้  นอกจากนี ้ 
สรา้งสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชน  ใหก้ารสนบัสนนุสง่มอบบรกิารดา้นสขุภาพ  จดักิจกรรมดา้น
สุขภาพแก่ชุมชนบริเวณใกลเ้คียง  การมอบอุปกรณ์การแพทย ์ ยาและเวชภัณฑใ์น
โอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมวนัเด็ก เป็นตน้  อีกทัง้ จดักิจกรรมโครงการช่วยเหลือผูป่้วย
ดอ้ยโอกาสอยา่งสม ่าเสมอ  ไดแ้ก่  กองทนุสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม ่New Life Fund  ซึง่เริม่
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ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553  โดยน าศักยภาพทางการแพทยม์าช่วยผู้ป่วยเด็กดอ้ย
โอกาสใหส้ามารถใชชี้วิตไดเ้ป็นปกติโดยไมค่ิดคา่ใชจ้่าย   

กองทนุ New Life : มีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลอืผูป่้วยเด็ก ใหไ้ดม้ีโอกาสไดร้บัการ
รกัษาจากผูเ้ช่ียวชาญจนสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมีคณุภาพ โดยการน าความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นของโรงพยาบาล รวมทัง้เครื่องมืออปุกรณท่ี์ครบครนัมาใชเ้พ่ือสรา้งโอกาส
ใหแ้ก่สงัคม  โดยไดจ้ดัตัง้ “กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหมห่วัใจเด็ก”  เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ในวโรกาสครบรอบ 60 ปี พระบรมราชาภิเษก  โดยตัง้ปณิธานท่ีจะใหก้ารผา่ตดั
หัวใจแก่เด็กจ านวน 60 ราย  ในการนี ้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ครบจ านวน 60 ราย
ดงักลา่วแลว้  ไดด้  าเนินงานต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  อีกทัง้ ไดข้ยายการด าเนินงานของ
กองทนุแบง่เป็น 3 กองทนุ เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืแก่นอ้งๆ มากขึน้  ไดแ้ก่ 

 กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก โดยได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยเด็กจน
สามารถใชชี้วิตไดต้ามปกติ รวมแลว้กว่า 200 ราย  ต่อมาไดร้บัการสนบัสนนุ
จาก บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  ไดร้ว่มมือจดัโครงการ “หนึ่งคน
ใหห้ลายคนรบั” ระดมทุนเพื่อใชใ้นการผ่าตดัหวัใจใหแ้ก่เด็กพิการแต่ก าเนิด 
โดยในปี 2564 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเขา้
กองทนุดงักลา่วเป็นจ านวน 1,400,000 บาท  โดยในปี 2564 กองทนุไดใ้หก้าร
ผา่ตดัหวัใจเด็ก 3 ราย 

 กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหมไ่ขกระดกูเด็ก ใหก้ารที่รกัษาโรคทางพนัธุกรรมใน
เด็ก เช่น โรคเลือด โรคมะเร็ง ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งเป็นความ
เช่ียวชาญพิเศษของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  และในปี 2564 ไดป้ลกูถ่ายไข
กระดกูใหเ้ด็กแลว้ 1 ราย รวมแลว้ทัง้หมด 8 ราย 

 กองทุนสมิติเวช เพ่ือชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกหลงัคด ไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2559 
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผ่าตดัรกัษาผูป่้วยเด็กจนถึงวยัรุ่นท่ีประสบกบัภาวะโรค
กระดูกสนัหลงัคดท่ีขาดแคลนทุนทรพัย ์ โดยในปี 2564 ปัจจุบนัผ่าตดัใหก้บั
เด็กไปแลว้ 9 ราย รวมทัง้หมด 37 ราย 

(3.2) การพฒันาบคุลากรและการปฏิบตัิตอ่บคุลากรอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานในการขบัเคลื่อนองคก์ร  จึงได้
ก าหนดนโยบายดา้นพนกังานเพ่ือดูแลพนกังานและปฏิบตัิต่อพนกังานโดยใหเ้กียรติ
พนกังานอย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อปลกูฝังจิตส านึกท่ีดีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
และมีคุณค่า  ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานและวัฒนธรรมองคก์รต่อไป  ซึ่งบริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบายดา้นพนกังาน โดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ 6.3.2 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัตาม
สทิธิและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนอีกดว้ย  รวมทัง้ไดเ้ขา้รว่ม โครงการกบัมลูนิธิ
คีนันแห่ ง เอ เ ชีย  ( Kenan Foundation Asia)   ซึ่ ง ร่วมกับองค์การ เ พ่ือสตรีแห่ ง
สหประชาชาติ (UN Women)  และสหภาพยุโรป (European Union) ด าเนินโครงการ
เสรมิแกรง่เศรษฐกิจไทยดว้ยพลงัสตรปีระเทศไทย (WeEmpower Asia-Thailand)  ซึง่มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมกลุ่มสตรีดา้นความเป็นผูน้  า  การมีสว่นรว่ม  และการเขา้ถึง
โอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชน  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอย่างมีสว่นรว่มและยั่งยืน  โดย
การผลกัดันใหผู้ป้ระกอบการเอกชนน าหลกัการ Women Empowerment Principles 

(WEPs)  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร  โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพ่ือ
สง่เสริมศกัยภาพทางธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสตรี และปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียม
กนัทางเพศในธุรกิจ 

(3.3) การดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัของบคุลากร 

บรษัิทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการการดแูลสขุภาพพนกังาน การรกัษาพยาบาล และมีแนว
ทางการจดัการดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานใหพ้นกังานทกุคนตาม
ม า ต ร ฐ 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
ส่งเสริมสขุภาพ  ท าหนา้หนา้ท่ีเป็นผูส้อดส่องดูแลสขุภาพของพนกังาน  การเจ็บป่วย
ทั่วไปและการเจ็บป่วยจากการท างาน  และจดัโปรแกรมสรา้งเสริมสขุภาพเชิงป้องกัน
การเกิดโรค  และคณะกรรมการความปลอดภยั  ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  ก าหนดแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน  รวมถึงความปลอดภยันอก
เวลาท างาน  เพื่อป้องกนัและลดอบุตัิเหตใุนการท างานตามขอ้ก าหนดของกระทรวงใน
เรือ่งดงักลา่ว 

3.2 การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ 

บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณากลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีจากการด าเนินงานในปัจจบุนัโดยจ าแนกกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่
ส  าคญัเป็นกลุม่ทีม่ีความส าคญั และปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง  ซึง่มีรายละเอียดการสรา้งสว่นรว่มกบักลุม่ผูม้ีส่วนได้
เสยี ดงันี ้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการตอบสนองของบริษัทฯ 

ผูป่้วย (Patient) และ
ผูร้บับรกิาร Customers) 

 หมายเลขตดิตอ่ Call Center  
02-022-2222 

 จดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจใน
การรบับรกิารเพ่ือตอบสนองไดต้รง
ความตอ้งการ 

 ก าหนดใหมี้ผูร้บัผิดชอบในการให้
ขอ้มลูผูป่้วยในระดบัต่างๆ 

 จดัอบรมและสมันาใหค้วามรูด้า้น
สขุภาพโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

 ก าหนดโครงการเพ่ือพฒันาความพึง
พอใจ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการตอบสนองของบริษัทฯ 

 การสอบถามผ่าน E-mail และ 

Website ของบรษิัทฯ Website: 

www.samitivejhospitals.com  

E-mail: info@samitivej.co.th 

 พฒันาศกัยภาพของพนกังานทัง้ดา้น
การใหบ้รกิารและดา้นภาษาเพ่ือการ
บรกิารท่ีประทบัใจ 

พนกังาน แพทย ์และ
ทนัตแพทย ์(Employee, 

Doctor & Dentist 

 จดัใหมี้ส ารวจความผกูพนัของ
พนกังาน แพทย ์และทนัตแพทย ์
(Engagement Survey) ปีละ 1 
ครัง้ 

 จดักิจกรรม พนกังาน แพทย ์และ
ทนัตแพทย ์พบปะผูบ้ริหารเป็น
ประจ า 

 จดัท ากลุ่ม LINE และส่ือสารผ่าน
แอบพลิเคชนัภายในองคก์ร 

 ใหก้ารดแูลสขุภาพและรกัษา 
พยาบาลแก่บคุลากรทางการแพทย์
อย่างสะดวกรวดเรว็ ดว้ยระบบ 
Samitivej Virtual Hospital และ 
Samitivej Plus Application 
รวมถงึช่วงสถานการณโ์รค 

COVID-19 ระบาดรุนแรงดว้ย 

 ก าหนดแอปพลิเคชนัส าหรบั
พนกังานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การพฒันาทกัษะและส่ือสารได้
ตลอดเวลา 

 เพิ่มช่องทางการช่ืนชมเพ่ือสรา้ง
ก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 

 พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิการ
เรียนรูท้ัง้แบบออนไลนแ์ละแบบ
ทั่วไป 

 การก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้
ในอาชีพ 

 ใหก้ารดแูลสขุภาพและอาชีวอนามยั
ในการท างาน 

 ก าหนดโครงการใหร้างวลัและแนว
ทางการทบทวนผลการปฏิบตังิาน
ของบคุลากรท่ีชดัเจน 

ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ   การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 การรายงานสารสนเทศตอ่ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อย่าง
ครบถว้นและเป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด 

 รบัฟังความคดิเห็นจากผูถื้อหุน้และ
นกัลงทนุเพ่ือน ามากลั่นกรอง 
พิจารณาก าหนดกลยทุธแ์ละแนว
ทางการด าเนินงานของบรษิัท 

 ส่ือสารผ่านแบบแสดงรายงาน
ประจ าปี 

 ส่ือสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น  
- เวบ็ไซตข์องบรษิัท 

- โทรศพัท ์และ E-mail 

 ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

 ก าหนดนโยบายเพ่ือปอ้งกนัธุรกรรม
ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  

 บรหิารความเส่ียงเพ่ือใหบ้รษิัทมีการ
เตบิโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 ก าหนดนโยบาย Whisteblower 

Policy 

คูค่า้ (Supplier)  การประเมินคูค่า้ประจ าปีเพ่ือการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 

 โครงการ Digital Procurement  
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

กระบวนการสร้างส่วนร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนการตอบสนองของบริษัทฯ 

 การใหค้วามรูต้ามสาขาวิชาชีพใน
การปฏิบตังิาน 

 การส่ือการ เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์
ของคูค่า้ ผ่านช่องทางต่างๆ 

ชมุชนและสงัคม 
(Community) 

 ด าเนินกิจกรรมชมุชนและสงัคม 

 หมายเลขตดิตอ่ Call Center และ 
Website ของบรษิัทฯ 

 จดัโครงการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ 

 จดักิจกรรม New Life Fund 

 ใหก้ารฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรค 

 ใหก้ารดแูลสขุภาพแวดลอ้มชมุชน
ใกลเ้คียง 

 และอ่ืนๆ ในโอกาสตา่งๆ 

 

3.3 การจดัการดา้นความยั่งยืนในมิตสิิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ยงัใหค้วามส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งยิ่ง ดว้ยวิสยัทศันท์ี่มุง่มั่นจะเป็นผูน้  าดา้นองคก์รสี
เขียว มีมาตรการขบัเคลื่อนสงัคมดว้ยเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สูก่ารเป็นองคก์รสีเขียว (Green 

Enterprise) โดยริเริ่มปลกูฝังใหก้บัคนในองคก์ร (Mindset)  การจดัการภายในองคก์ร (Operation) และกา้ว
ออกไปสู่ชุมชนภายนอก (Community) บนความเช่ือมั่นว่าธุรกิจสีเขียวสามารถสรา้งงาน สรา้งคุณค่า  
ลดคารบ์อน และลดการท าลายสิง่แวดลอ้มได ้โดยไดด้  าเนินกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ไดแ้ก่ 
1) โครงการเพื่อลดขยะมูลฝอย ณ บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ด าเนินโครงการเพื่อลดขยะมลูฝอยอย่างตอ่เนื่อง เช่น โครงการ  

Go Green ท่ีสนบัสนุนใหห้น่วยงานภายในลดการใช ้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หลอดพลาสติก และน า้
ถ้วนพลาสติก หรือขวดน า้พลาสติก และน าของเก่าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการมลูฝอยครบวงจรตามหลกั 3R (Recuse,  Reuse, Recycle : 

3R) รวมทัง้การจัดกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรณรงคใ์หพ้นกังานและบคุลากรภายในองคก์รตระหนกัถึง
ความส าคญัในการคดัแยกมูลฝอยและการดแูลสิ่งแวดลอ้มใหถ้กูตอ้ง  จึงไดจ้ัดท ากิจกกรม 5 ส เพื่อ
สือ่สารกบัพนกังานไดท้ราบและรว่มมือกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยไดด้  าเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 การเปลี่ยนมาใชข้วดน า้ดื่มรีไซเคิลได ้โดยเปลี่ยนน า้ดื่มแบบถว้ยพลาสติกพอลิโพรไพลีน 
(PP) ท่ีตอ้งใชห้ลอดเจาะ เป็นแบบขวดน า้พลาสติกซึ่งผลิตจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(polyethylene terephthalate) หรือขวด PET ซึ่งน าไปรีไซเคิลต่อไดส้องทาง คือ ท าเสน้ใย
โพลิเอสเตอรส์  าหรบัอุตสาหกรรมสิ่งทอ และน าไปรีไซเคิลเป็นขวดใหม่อีกครัง้ (เฉพาะท่ี
ต่างประเทศ) โดยสมิติเวชไดส้่งขวดนีใ้หบ้ริษัท พงษ์ส่งเสริม รีไซเคิล จ ากัด น าไปรีไซเคิล
ผสมเป็นใยเสือ้ผา้ และพลาสติกเกรดบีที่ไมใ่ชบ้รโิภค 

 เปลีย่นหลอดพลาสติกดดูน า้เป็นหลอดกระดาษ 
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 ติดตัง้ตูน้  า้ดื่มที่ไดม้าตรฐานปลอดภยัไว ้ทัง้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร ์ เพ่ือรณรงคใ์หผู้ร้บับริการน าแก้วน า้ดื่มมาใช้เองและเป็นการลด
ปรมิาณขยะ 

 รณรงคง์ดรบัถงุกระดาษเพื่อลดภาวะโลกรอ้น 

 การลดปริมาณขยะในการเขา้พกัที่หอ้งพกัผูป่้วยใน โดยขอความรว่มมือจากผูร้บับรกิารให้
แจง้ความจ านงวา่เลอืกที่จะรบัหรอืไมร่บัอปุกรณภ์ายในหอ้งน า้เพื่อเป็นการลดขยะ 

 ลดการหุม้พลาสติกภาชนะใสอ่าหารภายในหอ้งพกั ดว้ยการน าไปใสใ่นกลอ่งที่ผ่านการท า
สะอาด ปลอดภยั  สามารถลดกระดาษหุม้พลาสติกไดถ้ึง 20,000 ชิน้ตอ่เดือน 

 การรณรงค์ลดรับ Health Report Book ด้วยการใช้แอปพลิเคชันสมิติเวช พลัส เพื่อลด
ปรมิาณกระดาษและยงัสามารถตรวจดผูลไดต้ลอดเวลา 

 การรณรงคใ์หน้ าภาชนะใส่อาหารและน า้ดื่มมาเอง การใชน้ า้ ไฟอย่างประหยดั กิจกรรม
รวมถงุลดถงัขยะในชัน้ส านกังาน 1 หอ้งตอ่ 1 ถงั เพื่อช่วยกนัลดถงุขยะ 100,000 ใบ/ปี 

 การรบับริจาคของเพื่อปันสินคา้ที่ไม่ใชแ้ลว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ โดยในปี 2564 พนักงานสมิติเวชร่วมกันปันสินค้าได้ทั้งหมด 2,724 ชิ ้น มูลค่า 
187,140 บาท 

2) โครงการปรับวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน)  ก าหนดโครงการเพื่อลดการใช้ถุงขยะที่มีเศษขยะจ านวน
เล็กนอ้ยซึ่งท าใหส้ิน้เปลืองถงุขยะจ านวนมาก และโครงการลดถงัขยะในหน่วยงานท่ีวางถงัขยะทั่วไป
ทุกโต๊ะ ใหห้น่วยงานทิง้ขยะรวมกันในหน่วยงาน  โดยแผนกแม่บา้นร่วมมือกับฝ่ายสนับสนุนทั่วไป 
จัดท าโครงการลดถงุขยะ ลดโลกรอ้น ลดค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะถุงขยะทั่วไปในพืน้ที่แผนกผู้ป่วยนอก 
สว่นกลาง  และส านกังาน  และไดต้ิดตัง้จดุแยกขยะ  เพื่อใหง้่ายตอ่การน าไปก าจดัและรไีซเคิล โดยคดั
แยกเศษอาหาร ขวดน า้สะอาด กระดาษแหง้ ขยะยอ่ยสลายยาก และมีการจดัตัง้ถงัขยะแยกประเภทไว้
ทัง้หมด 7 จดุ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์

3) โครงการจัดการของเสียอนัตราย – การจัดการถุงมือยางทางการแพทย ์

บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ก าหนดแนวทางการจดัการขยะถงุมือยางท่ีใชท้างการแพทยท่ี์
สมัผสัเลือดหรือสารคดัหลั่งจากการใหบ้ริการ ซึ่งตอ้งถกูทิง้เป็นขยะติดเชือ้ในถงัขยะติดเชือ้เมื่อสิน้สดุ
การท าหตัถการ โดยใชบ้รกิารผูร้บัเหมาบรกิารก าจดัขยะตดิเชือ้โดยเฉพาะ ซึง่มีมาตรฐานการก าจดัของ
เสียอันตรายโดยวิธีการเผาท่ีอุณหภูมิไม่ต  ่ากว่า 1,000 องศาเซลเซียสและควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มในทุกกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งโรงพยาบาลจะเขา้ตรวจคณุภาพตามขอ้ก าหนดรวมถึง
คณุภาพของอากาศ น า้ ขีเ้ถา้ ตลอดกระบวนการจดัการของเสยีอนัตราย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ รว่มกบั
ทีมควบคมุโรคติดเชือ้และแผนกสิง่แวดลอ้ม 
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4) โครงการจัดการของเสียอนัตราย – การจัดการแบตเตอร่ีของโรงพยาบาลในเครือ BDMS 

บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ด าเนินโครงการขายคนืแบตเตอรีข่องเครือ่งส  ารองไฟฟา้ฉกุเฉินที่
หมดอายคุืนใหผู้ผ้ลิตเพ่ือลดปริมาณขยะอนัตรายท่ีจะตอ้งถกูสง่ไปก าจดั  และด าเนินการขายประมูล 
น าไปใชป้ระโยชน ์เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) 

    สถติิการจัดการขยะและของเสียอันตราย 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 

ปรมิาณขยะที่เกิดขึน้ (Waste Generated) ตนั (t) 1,136.71 727.55 732.61 

    ปรมิาณขยะอนัตรายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ตนั (t) 49.03 31.03 21.72 

    ปรมิาณขยะตดิเชือ้ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ตนั (t) 176.83 180.49 294.02 

    ปรมิาณขยะไม่อนัตราย ตนั (t) 910.85 516.03 416.87 

ปรมิาณขยะตดิเชือ้ท่ีใชป้ระโยชนไ์ด ้ ตนั (t) 0 0 0 

ปรมิาณขยะไม่อนัตรายท่ีใชป้ระโยชนต์อ่ได ้ ตนั (t)    

ปรมิาณขยะที่ส่งก าจดัทัง้หมด 

(Waste Diverted from Disposal) 

ตนั (t) 1,136.71 727.55 732.61 

ปรมิาณขยะอนัตรายท่ีส่งก าจดัทัง้หมด ตนั (t) 49.03 31.03 21.72 

ปรมิาณขยะตดิเชือ้ท่ีส่งจ ากดัทัง้หมด ตนั (t) 176.83 180.49 294.02 

    เผาก าจดั 

    Incineration without Energy Recovery 

ตนั (t) 176.83 180.49 294.02 

ปรมิาณขยะไม่อนัตรายท่ีส่งก าจดัทัง้หมด ตนั (t) 910.85 516.03 416.87 

5) มลภาวะที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) ใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้
พลงังานเป็นองคป์ระกอบหลกัของการใหบ้รกิาร ซึง่ปัจจบุนัก็ปฏิเสธไมไ่ดว้า่การใชพ้ลงังานเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ สมิติเวชตระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าวจึง
ก าหนดใหต้ิดตามการใชพ้ลงังานในองคก์รและก าหนดโครงการเพ่ือใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สงูสดุไปพรอ้มกบัการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  โดยบริษัทฯ เปลี่ยนเครื่อง MRI รุน่ 1.5 Tesla  ที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ช่วยลดก๊าซฮีเลยีมเหลือเพียง 7 ลิตร ช่วยลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการ
ลดการใชแ้ก๊สฮีเลยีมดว้ย 

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  
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6) การจัดการพลังงาน 

ก าหนดใหค้ณะท างานดา้นการจดัการพลงังานด าเนินงานตามนโยบายการจดัการพลงังาน เพ่ือ
ลดคา่ใชจ้่าย ลดภาระการน าเขา้พลงังาน และลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 
รวมทัง้ก าหนดโครงการเพ่ือรณรงคก์ารประหยดัพลงังานและปรบัแนวทางเพ่ือประสิทธิภาพการใช้
พลงังานสงูสดุ 

7) นโยบายอนุรักษพ์ลังงาน 

บรษัิทฯ ประกาศนโยบายอนรุกัษ์พลงังานเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นการจดัการพลงังาน 
ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
เพื่อความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด  ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสม
กบัการท างานดว้ยการบรูณาการเทคโนโลยีและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ  ก าหนดแผนและเป้าหมายการ
อนรุกัษ์พลงังานและสือ่สารแก่บคุลากรทกุคนเพื่อความเขา้ใจและการปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้ง  บคุลากรทกุ
คนตอ้งรบัผิดชอบใหค้วามรว่มมือปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนดและรายงานตอ่คณะท างานดา้นการ
จดัการพลงังาน  สนบัสนนุงานดา้นพลงังานทัง้ในดา้นทรพัยากรบคุคล งบประมาณ เวลาท างานการ
ฝึกอบรม และสว่นรว่มในการเสนอขอ้คิดเห็น  ทบทวนปรบัปรุงนโยบาย เปา้หมาย และแผนด าเนินงาน
ดา้นพลงังานทกุปีโดยผูบ้รหิารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 

8) โครงการปรับแผนการเดินเคร่ืองท าน ้าเยน็ 

บรษัิทฯ ด าเนินโครงการปรบัแผนการเดินเครือ่งท าน า้เย็นโดยโดยวิเคราะหส์ดัสว่นการใชพ้ลงังาน
ของเครื่องท าน า้เย็นซึ่งมีอัตราการใช้พลงังานท่ีค่อนขา้งสูง และปรบัลดชั่วโมงการเดิน เครื่องใหม่
ติดตามผลการศึกษาและเพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อคุณภาพการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการใน
โรงพยาบาลลดคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังาน และยืดอายกุารใชง้านของเครือ่งท าน า้เย็น 

9) โครงการพลังงานจากแหลง่หมุนเวียน 

บริษัทฯ ด าเนินโครงการติดตัง้ Solar Rooftopเพื่อเพิ่มอตัราการผลิตไฟฟ้าจากแหลง่หมนุเวียนที่
อาคาร 2 และอาคาร 3 และลดการซือ้ไฟฟ้าจากภายนอก ผลการด าเนินโครงการถึงปี 2564 สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได ้315,000 กิโลวตัต-์ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่า 1,134,000 บาท โดยคาดวา่จะสามารถคืนทนุ
ภายในเวลาประมาณ 7.5 ปี 
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สถติิการใช้พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การพัฒนาความยั่งยนืในมิตสิงัคมทีด่ าเนินการในโครงการอืน่ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ อย่างมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้ง  ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาความยั่ งยืนขององค์กร 
(Sustainability Strategy)  โดยมีการด าเนินโครงการท่ีส าคญัดงันี ้

(1) New Life Fund กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ :  ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว  เริ่มด าเนินการ
มาตัง้แต่ปี 2553 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าความเช่ียวชาญดา้นการแพทยม์าช่วยเหลือเด็กดอ้ย
โอกาสใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  ใหไ้ดร้บัการรกัษาและเติบโตมาใชชี้วิตไดป้กติและเป็นก าลงัของ
ชาติตอ่ไป  ซึง่ประกอบ 3 กองทนุ ไดแ้ก่ 

1) กองทนุสมิติเวชเพื่อชีวิตใหมห่วัใจเด็ก 

2) กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหมไ่ขกระดกูเด็ก 

3) กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหมแ่กไ้ขกระดกูหลงัคด 
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โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดจ้ดักิจกรรมระดมเงินบริจาคสมทบทุนหลายกิจกรรม  เช่น การ
จ าหน่ายตุ๊กตาหมีและสินคา้ต่างๆ  รวมถึงการแข่งขนัฟุตบอล  กิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทาง 
เป็นตน้  รวมทัง้ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูใ้จบญุ และองคก์รพนัธมิตรใหก้ารสนบัสนนุโครงการ
ต่างๆ ต่อเน่ือง  (โปรดดูรายละเอียดใน (3.1) การมีส่วนร่วมกับชุมชนและส่งเสริมใหชุ้มชน
เขา้ถึงบรกิารทางการแพทย)์ 

(2) ให้การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 : โดยไดร้ว่มมือกบัหน่วยงานรฐั หมอพรอ้ม ไทยรว่มใจ 
ออกหน่วยใหบ้ริการฉีดวคัซีนใหก้ับประชาชนทั่วไป และผูท่ี้อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง นักเรียน 
นกัศึกษา ผูท่ี้เดินทางไปต่างประเทศ และเผยแพรบ่ทความสขุภาพใหก้บัประชาชน และยงัได้
รว่มกบัพนัธมิตรในการจดักิจกรรมสมัมนาให้ความรู ้ใหบ้ริการปรกึษาแพทยอ์อนไลนฟ์รีใหก้บั
ประชาชนทัง้ในและตา่งประเทศ 

(3) โครงการ Health Station by Samitivej :  ซึง่บรษัิทฯ จดัหอ้งปฐมพยาบาลฉกุเฉิน ประกอบดว้ย
ทีมพยาบาล พร้อมเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิตเบื ้องต้นท่ีทันสมัยครบครัน รวมถึง  
Motorlance รถมอเตอรไ์ซคฉ์กุเฉิน พรอ้มกบัเช่ือมระบบ Tele Health เขา้กบัศนูยร์ถพยาบาล
ฉุกเฉินท่ีสามารถส่งต่อผูป่้วยมายงัโรงพยาบาล ไดอ้ย่างรวดเร็ว มาใหบ้ริการลู่ป่ันจักรยาน
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สนามป่ันจกัรยานเจรญิสขุมงคลจิต 

(4) ความร่วมมือกับมูลนิธิราชานุกูล : มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคดาวนซ์ินโดรม 
และรว่มรณรงคป์อ้งกนัความเสีย่งการเกิดดาวนซ์ินโดรมในทารกแรกเกิด 

(5) โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิต : โดยมีทีมแพทย ์พยาบาล และ
เจา้หนา้ที่ ออกหนว่ยสขุภาพ ณ บา้นเด็กหญิงธญัพร 

(6) การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา : 

สมิติเวชใหค้วามส าคญัในเรื่องของวฒันธรรมและศาสนาทัง้ศาสนาพทุธและศาสนาอื่น  
ซึง่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งเคารพศรทัธา  โดยจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสบืสานและสง่เสรมิมาโดยตลอดสรุป
ไดด้งันี ้

(1) กิจกรรมดา้นวฒันธรรม :  จดังานสงกรานต ์จดักิจกรรมสรงน า้พระ เพ่ือความเป็น 

สริมิงคล  รดน า้ด าหวัผูใ้หญ่ และเชิญชวนเจา้หนา้ที่แตง่กายในชดุไทย เป็นตน้ 

(2) กิจกรรมดา้นศาสนา : 
 กิจกรรมท าบญุขึน้ปีใหม่   งานท าบญุเนื่องในโอกาสครบรอบการด าเนินงาน

เป็นประจ าทกุปี 

 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี สาขาของวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ซึง่ไดด้  าเนินมาเป็นประจ ารวม 17 ปี  

 และเทศกาลอื่นๆ ทางศาสนาเพื่อความเป็นสริมิงคลอีกดว้ย 
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(3) กิจกรรมอ่ืนๆ :  บริษัทฯ ไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมต่างชาติเพ่ือผูป่้วยหรือ
ผูร้บับรกิารชาวตา่งชาติ ซึง่เป็นการเอาใจใสแ่ละสง่เสรมิการรกัษาพยาบาลแบบองค์
รวมดว้ย เช่น 

 เทศกาลตรุษจีน  แจกสม้มงคลใหก้บัผูร้บับรกิาร 
 เทศกาลสงกรานต ์ พิธีรดน า้ขอพร สรงน า้พระพทุธรูป แจกผา้ไทยใหผู้ป่้วยใน 

 เทศกาลครสิตม์าส ประดบัตกแตง่ตน้ครสิตม์าส 

 เทศกาลส าคญัของชาวญ่ีปุ่ น เช่น  ฮินะมะสรึิ เทศกาลวนัเด็กผูห้ญิง โดโดโมะ
โนฮิ เทศกาลวนัเด็กผูช้าย และทานาบาตะมตัสริ ิเทศกาลขอพรจากดวงดาว 

เป็นตน้ 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ตามที่บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดน้ าสง่งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และคณะกรรมการบริษัทฯ  แลว้นัน้ เนื่องจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ที่เริ่มมาตัง้แต่ครึ่งหลงัของไตรมาส 1 ปี 2563 ยงัด าเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั  
ไดส้ง่ผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะขอ้จ ากดัของการเดินทางเขา้ประเทศไทยของลกูคา้ชาวตา่งชาติ 
อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัแผนการด าเนินธุรกิจเพ่ือใหส้อดรับกับความเสี่ยงและข้อจ ากัดต่างๆ  

จึงส่งผลใหง้บการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีผลก าไรสุทธิหลงัภาษี 1,491 ลา้นบาท และ 1,447 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 และลดลงรอ้ยละ 28 
ตามล าดบั  เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลก าไรสทุธิหลงัภาษี 
1,375 ลา้นบาท และ 1,336 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 และลดลงรอ้ยละ 25 ตามล าดบั  เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกนัของปีก่อน  อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของปี 2564 ปรบัตวัดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากปี 2563 
เนื่องจากการผอ่นคลายมาตรการปิดประเทศของไทย 

เม่ือพิจารณางบการเงนิรวม 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี  

 

 รายได้ 
ปี 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และศรนีครนิทร ์ผูใ้ชบ้รกิารหลกัยงัคงเป็นคนไทย 

ส าหรบัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  มีผูใ้ชบ้รกิารเป็นชาวตา่งชาติประมาณ 31% โรงพยาบาล
สมิติเวช ศรนีครนิทร ์ มีผูใ้ชบ้รกิารเป็นชาวตา่งชาติประมาณ 11% โดยรายไดห้ลกัมาจากคา่ยา 

เวชภณัฑ ์คา่ตรวจวิเคราะหแ์ลป และคา่แพทย ์

รายได้จากค่ารักษาพยาบาลและจ าหน่ายสินค้าส าหรับปี 2564 มีจ านวน 10,857  
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2563 เป็นเงิน 519 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 โดย
รายไดเ้พิ่มขึน้จากกลุม่ผูป่้วยของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควิด-19) 
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รายไดจ้ากการด าเนินงาน ก าไรขัน้ตน้ ก าไรสทุธิ

หน่วย : ลา้นบาท
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 ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ้่ายรวมปี 2564 มีจ านวน 9,069 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2563 
เป็นเงิน 468 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนขายและให้บริการเพ่ิมขึน้ 380  
ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 6 และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 87 ลา้นบาท  คิดเป็น
รอ้ยละ 5 ซึ่งสว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากตน้ทนุค่ายา ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ค่าแลป ค่าแพทย ์
รวมถึงการบริหารจัดการก าลังคนในสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทกุๆ ดา้น  โดยเพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกบัรายได ้

 ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดส้  าหรบัปี 2564 มีจ านวน 392 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2563 

เป็นเงิน 25 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 7 

 ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 1,491 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2563 
เป็นเงิน 44 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 3 

เม่ือพิจารณางบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี  

 

 รายได้ 
รายไดจ้ากค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 8,545 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปี 2563 เป็นเงิน 426 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 โดยรายไดเ้พิ่มขึน้จากกลุม่ผูป่้วย
ของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควิด-19) 

 ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรวมส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 7,113 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของ 

ปี 2563 เป็นเงิน 344 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5  ซึ่งแบ่งเป็นตน้ทนุขายและบริการเพิ่มขึน้ 297 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 47 ลา้นบาท  คิดเป็น
รอ้ยละ 3 ซึ่งสว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากตน้ทนุค่ายา ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ค่าแลป ค่าแพทย ์
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หนว่ย : ลา้นบาท
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รวมถึงการบริหารจัดการก าลังคนในสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทกุๆ ดา้น โดยเพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกบัรายได ้

 ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดส้  าหรบัปี 2564 มีจ านวน 312 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2563 

เป็นเงิน 26 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 9 

 ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 มีจ านวน 1,375 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2563 
เป็นเงิน 40 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 3 

กระแสเงนิสด 

หนว่ย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง % 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,325 2,084 241 11.56 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (296) (816) 520 (63.73) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,367) (1,103) (264) 23.93 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 662 165 497 301.21 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,112 947 165 17.42 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 1,774 1,112 662 59.53 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้สทุธิ 662 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมา ณ วนัตน้งวดจ านวน 1,112  ลา้นบาท  

เป็นผลใหเ้งินสดสทุธิปลายงวดคงเหลอืเทา่กบั 1,774 ลา้นบาท 

รายละเอียดกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรมมีดงันี ้
1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างปีเป็นจ านวน 2,325  

ลา้นบาท ดงันี ้

 จากก าไรก่อนภาษี 1,966 ลา้นบาท ปรบักระทบดว้ยคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย ประมาณ 
728 ลา้นบาท หนีส้ญูและผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 50 ลา้นบาท  รายไดค้า่บตัร
สมาชิกรอตดับญัชีตดัจ่าย 60 ลา้นบาท สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 26 ลา้นบาท 
และคา่ใชจ้่ายประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 50 ลา้นบาท 

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยจ์ากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ 140 ลา้นบาท และหนีส้ินจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ 143 ลา้นบาท 

 จากดอกเบีย้รบั จ านวน 7 ลา้นบาท 

 จ่ายภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวน 389 ลา้นบาท 
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2. บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีเงินสดใชไ้ปสทุธิในกิจกรรมลงทนุจ านวน 296 ลา้นบาท ดงันี ้
 สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 319 ลา้นบาท 

 เงินปันผลรบัจ านวน 24 ลา้นบาท 

 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทใหญ่ลดลง 258 ลา้นบาท 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินทรัพย์ถาวรอ่ืน และทรัพยส์ินไม่มีตัวตน  
16 ลา้นบาท 

 เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณท์างการแพทย ์และสนิทรพัยถ์าวรอื่น 240 ลา้นบาท 

 เงินสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 35 ลา้นบาท 

3. บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีเงินสดใชไ้ปสทุธิในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,367 ลา้นบาท ดงันี ้
 เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยจากผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของบริษัท

ยอ่ย 3 ลา้นบาท 

 จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า 57 ลา้นบาท 

 สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุเพิ่มขึน้จากการลงทนุในบรษัิทยอ่ย 20 ลา้นบาท 

 เงินปันผลจ่าย 1,300 ลา้นบาท 

 เงินปันผลจ่ายของบรษัิทยอ่ยแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ 28 ลา้นบาท 

ทัง้นีเ้งินสดคงเหลอืปลายงวดจ านวน 1,774 ลา้นบาท เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารทัง้จ านวน 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร    

 อตัราก าไรขัน้ตน้ 34.64 35.03 0.39 

 อตัราก าไรสทุธิ 13.54 13.82 0.28 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 14.20 14.06 0.14 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 15.61 15.21 0.40 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 8.48 7.25 1.23 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 43.06 50.34 (7.28) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนว่ย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เปลี่ยนแปลง % 

สินทรพัยร์วม 14,109 13,730 379 2.76 

หนีส้ินรวม 3,869 3,246 623 19.19 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่รวม 9,391 9,716 (325) (3.34) 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 10,240 10,485 (245) (2.33) 
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สินทรัพยร์วม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 14,109 ลา้นบาท 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ 379 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 662 ลา้นบาท ลกูหนี ้
การคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 26 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทใหญ่ลดลง 258 ลา้นบาท สนิทรพัยท์าง
การเงินหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 320 ลา้นบาท สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 64 ลา้นบาท เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
เพิ่มขึน้ 7 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณล์ดลง 364 ลา้นบาท สินทรพัยส์ิทธิการใชล้ดลง 90 ลา้นบาท 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ 10 ลา้นบาท สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 1 ลา้นบาท และสินทรพัย ์

ไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 1 ลา้นบาท 

หนี้สินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 3,869 ล้านบาท 
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 623 ลา้นบาท เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 42 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย
เพิ่มขึน้ 36 ลา้นบาท หนีส้ินตามสญัญาเช่าลดลง 57 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมขึน้ 8 ลา้นบาท รายได้
ค่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีลดลง 43 ลา้นบาท หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 693 ลา้นบาท ประมาณการหนีส้ิน
ผลประโยชนพ์นกังานลดลง 77 ลา้นบาท และหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 20 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 10,240  
ลา้นบาท เปลีย่นแปลงลดลง 244 ลา้นบาท 

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

(forward looking) 

ไมม่ี 
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4.3 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)       

สินทรพัยร์วม 14,108.91 13,730.34 13,529.76 11,857.07 11,889.45 11,391.23 

หนีส้ินรวม 3,868.55 3,245.72 3,490.15 4,488.69 4,055.54 3,849.77 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม 9,390.53 9,715.74 9,313.23 7,368.38 7,833.91 7,541.46 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)       

รายไดค้า่บรกิารคนไข ้ 10,728.97 10,209.79 12,490.46 8,545.36 8,118.92 10,036.90 

รายไดร้วม 11,010.34 10,475.93 12,778.93 8,816.18 8,406.70 10,334.08 

ก าไรสทุธิ 1,491.29 1,447.40 2,001.40 1,375.43 1,335.79 1,769.68 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ       

จ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระเต็มมลูคา่  

(ลา้นหุน้) 100 100 100 100 100 100 

มลูคา่ตามบญัชขีัน้พืน้ฐาน (บาท) 93.91 97.16 93.13 73.68 78.34 75.41 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 14.91 14.47 20.01 13.75 13.36 17.70 

เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท) (หมายเหต ุ27,32) 13.5 13.0 17.0 13.5 13.0 17.0 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ       

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)       

อตัราการเติบโตของรายไดค้า่บรกิารคนไข ้ 5.09 (18.26) 8.19 5.25 (19.11) 8.31 

อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ  3.03 (27.68) 7.48 2.97 (24.52) 6.39 

ความสามารถในการท าก าไร (ร้อยละ)       

อตัราก าไรขัน้ตน้  34.64 35.03 37.14 35.28 35.54 37.53 

อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ 

ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ  าหน่าย 
(EBITDA Margin)  24.44 25.14 25.24 26.69 27.45 26.76 

อตัราก าไรสทุธิ 13.54 13.82 15.66 15.60 15.89 17.12 

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ฉลี่ย 14.20 14.06 20.59 14.40 14.14 20.42 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เฉลี่ย 15.61 15.21 22.89 18.10 17.38 24.98 

การบริหารสินทรัพยแ์ละหนีสิ้น       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.42 3.14 2.25 1.58 1.87 1.63 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่) 49.87 48.17 56.95 77.38 75.55 83.92 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 43.06 50.34 41.26 44.94 53.57 43.73 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 7.32 7.58 6.41 4.72 4.83 4.35 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 47.80 51.67 44.87 48.87 53.16 45.68 
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ภาระหนีแ้ละความสามารถในการช าระหนี ้

(เทา่)       

อตัราสว่นเงินกูย้ืมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.01 0.01 0.00 0.13 0.14 0.11 

อตัราสว่นเงินกูย้ืมสทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (0.18) (0.11) (0.10) (0.08) 0.02 0.00 

อตัราสว่นเงินกูย้ืมสทุธิตอ่ EBITDA (0.65) (0.41) (0.30) (0.26) 0.07 0.00 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 187.08 208.23 131,342.69 78.25 71.35 272.08 

 

  



 

                                     60 

                                                   รายงานประจ าปี 2564 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

(FINANCIAL RATIOS) 
การแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญปี  2564 2563 และ 2562  

อัตราส่วน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

1 อัตราส่วนสภาพคล่อง  

(LIQUIDITY RATIO) 

       

 1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

      (Current  Ratio) 

เทา่ 2.42 3.14 2.25 1.58 1.87 1.63 

 1.2  อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็   

       (Quick  Ratio) 

เทา่ 2.05 2.45 1.69 1.32 1.44 1.22 

 1.3  อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้   
       (Accounts  Receivable Turnover) 

เทา่ 8.48 7.25 8.85 8.12 6.81 8.35 

 1.4  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 

       (Average  Collection  Period) 
วนั 43.06 50.34 41.26 44.94 53.57 43.73 

 1.5  อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 

       (Inventory  Turnover) 
เทา่ 49.87 48.17 56.95 77.38 75.55 83.92 

 1.6 ระยะเวลาการหมนุเวียนของสินคา้คงคลงั 

       (Inventory  Turnover Period) 
วนั 7.32 7.58 6.41 4.72 4.83 4.35 

 1.7  อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ 

       (Accounts  Payable Turnover) 
เทา่ 7.64 7.06 8.14 7.47 6.87 7.99 

 1.8  ระยะเวลาจ่ายหนีเ้ฉล่ีย  วนั 47.80 51.67 44.87 48.87 53.16 45.68 

2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

       

 2.1  อตัราก าไรขัน้ตน้ 

       (Gross  Profit  Margin  on  Sales) 
% 34.64 35.03 37.14 35.28 35.54 37.53 

 2.2  อตัราก าไรสทุธิ 

        (Profit  Margin  on  Sales) 
% 13.54 13.82 15.66 15.60 15.89 17.12 

 2.3  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

       (Return  on  Equity) 
% 15.61 15.21 22.89 18.10 17.38 24.98 

3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

       

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์

(Return  on  Asset) 
% 14.20 14.06 20.59 14.40 14.14 20.42 

4 อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

(FINANCIAL POLICY RATIO) 

       

 4.1  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 

       (Debt  to  Equity) 

เทา่ 0.41 0.33 0.37 0.61 0.52 0.51 

 4.2  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้       

       (Interest  Coverage) 

เทา่ 187.08 208.23 131,342.69 78.25 71.35 272.08 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญ 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ : บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจหลกัประเภท : บรกิารทางการแพทย ์(Health Care Services) 

เลขทะเบียนบรษัิท : 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 มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตั้งแต ่10% ขึน้ไป ของทุนจดทะเบียนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

(1) บริษัท เออรว์ิ่ง เชอริเดน เอส อี จ ากดั 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-378-9237 

โทรสาร : 02-378-9179 

ประกอบกิจการ : บรหิารและจดัการทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรกัษาพยาบาล 

ทนุจดทะเบียน : 100,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั  10,000 หุน้   

มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ : 10,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

 

(2) บริษัท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากัด 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-378-9238 

โทรสาร : 02-378-9171 

ประกอบกิจการ : ภตัตาคารและอาหารสขุภาพรวมทัง้การบริการดา้นสนบัสนนุอนั
เป็นสว่นประกอบหรอืเพิ่มคณุคา่ตา่งๆ ในธุรกิจรกัษาพยาบาล 

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

มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ : ถือหุน้ 1,400,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 
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(3) บริษัท เอส วี โฮลดิง้ จ ากัด 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-378-9249 

โทรสาร : 02-378-9179 

ประกอบกิจการ : เพื่อเป็นบรษัิทท่ีลงทนุถือหุน้ตราสารหรอืหลกัทรพัยใ์นบรษัิทอื่น 

ทนุจดทะเบียน : 80,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 800,000 หุน้ 

มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ : รวม 800,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

 

(4) บริษัท ดิจทิัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-378-9249 

โทรสาร : 02-378-9179 

ประกอบกิจการ : เพื่อเป็นบรษัิทลงทนุและพฒันาธรุกิจทางดา้นการแพทย ์

ทนุจดทะเบียน : 400,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 4,000,000 
หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ทนุช าระแลว้ 199,990,000 บาท 

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

 

(5) Samitivej International Company Limited 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : ประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา 

ประกอบกิจการ : เพื่อเป็นบรกิารรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก 

ทนุจดทะเบียน : 1,250,000 เหรยีญสหรฐั 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ : รอ้ยละ 80 ของทนุจดทะเบยีน ถือหุน้โดย 

บรษัิท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 

 

(6) บริษัท สมิตเิวช ศรีราชา จ ากดั 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 8 ซอยแหลมเกต ุ ถนนเจิมจอมพล 

ต าบลศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี 20110 

โทรศพัท ์ : 038-320-300 

โทรสาร : 038-324-123 

ประกอบกิจการ : โรงพยาบาลเอกชนขนาด 184 เตยีง ในนาม 

“โรงพยาบาลสมิติเวช ศรรีาชา” 
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ทนุจดทะเบียน : 187,510,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 

จ านวน 18,751,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ : 13,212,150 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 70.46 ของทนุจดทะเบยีน 

 

(7) บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากัด 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 2301/2 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 02-762-4000 

โทรสาร : 02-762-4072 

ประกอบกิจการ : ใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารงาน  ใหบ้ริการหอ้งทดลอง   การ
ตรวจวิเคราะหแ์ละคน้ควา้เก่ียวกบัยารกัษาโรค ใหบ้ริการจดัซือ้ 
สินคา้และอุปกรณ์ รวมทัง้ยา เวชภัณฑแ์ละอุปกรณก์ารแพทย ์
บรกิารประมวลผลระบบบญัชี และอื่นๆ เป็นตน้ 

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

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

 

(8) บริษัท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ากดั  
ท่ีตัง้ส  านกังาน : 488 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-378-9249 

โทรสาร : 02-378-9179 

ประกอบกิจการ : ประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละใหบ้ริการแพลตฟอรม์
ดิจิทลัเก่ียวกบัการบรบิาลและบริการแพทยท์างไกลดา้นผิวหนงั
และความงาม  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านใหส้ามารถ
เขา้ถึงบรกิารทางการแพทยแ์ละบรกิารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 500,000 หุน้ 

มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

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

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

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

ผูส้อบบญัชี : บรษัิท 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 

ช่ือผูส้อบบญัชี : นายวชิาติ  โลเกศกระว ี  ทะเบียนเลขที่  4451 

นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ        ทะเบียนเลขที่  4377 

นายส าราญ  แตงฉ ่า  ทะเบียนเลขที่  8021 

ที่ปรกึษากฎหมาย : 1) บรษัิท เดอะเชมเบอรส์ จ ากดั 

เลขที่ 75 อาคารไวท้กรุป๊ทาวเวอร ์2 ชัน้ 1 

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 

แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

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

2) บรษัิท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั 

62/15 ถนนธนิยะ แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 

กรุงเทพฯ 10500 

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

 

5.2 ขอ้มลูส าคญัอื่น 

บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ในบรษัิทฯ จ านวนรอ้ยละ 95.764 ของจ านวนหุน้และ
จ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดในบรษัิท  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดงักลา่ว 

 

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

บรษัิทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายกบับคุคลภายนอกที่มีผลกระทบต่อสินทรพัยแ์ละการด าเนินกิจการ
อยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนที ่2   การก ากับดูแลกิจการ 

 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  รวมถึง
สนบัสนุนใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บริษัทฯ จึงได้น าหลกัการบริหารกิจการท่ีดี  และ
แนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยน ามาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจและวฒันธรรมขององคก์ร  เพ่ือใหอ้งคก์รด าเนินงานอย่างโปรง่ใส มีจริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีอย่าง
ยั่งยืน  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารองคก์ร และด าเนินธุรกิจสถานพยาบาลในระดบัแนว
หน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ท่ีให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรดว้ย
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั  มีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance System)  ภายใตว้ิสยัทศัน ์
“Agile Organization of Vaule”  เพื่อเป็นองคก์รแหง่คณุคา่ ยืดหยุ่น ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง  โดยมี
เปา้หมายใหอ้งคก์รมีความเจรญิเติบโตและสรา้งคณุคา่อยา่งยั่งยืน  

คณะกรรมการไดจ้ดัใหอ้งคก์รมีมาตรการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวปฏิบตัิในระดบัสากลท่ีดี  
จดัใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่และกระจายอ านาจในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักรรมการ สรุป
ไดด้งันี ้

(1) การแยกต าแหนง่ 

(1.1) ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และบริษัทฯ ได้ก าหนดให้
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบคุคลคนเดียวกนั เพ่ือให้
ประธานกรรมการบริษัทสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
อิสระในการตดัสินใจรวมถึงก ากบัดแูลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทใหท้ าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งโปรง่ใสปราศจากอคติ  ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะท าหนา้ที่อยา่งเที่ยงธรรมใน
การดูแลการใชน้โยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ตามท่ีจัดท าขึน้ตลอดจนด าเนินการ
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทจนส าเรจ็และดแูลใหก้รรมการ
ทกุท่านมีสว่นรว่มในการประชุมและตัง้ค าถามท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างมีอิสระจากฝ่าย
บรหิารในระหวา่งการประชมุแตล่ะครัง้ 

(1.2) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษัิท  จะตอ้งไมเ่ป็นสมาชิกในคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพ่ือใหก้รรมการสรรหาฯ สามารถตดัสินใจในการ
ท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากคณะกรรมการบรษัิท 
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(1.3) บรษัิทฯ ไดแ้บง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกบัฝ่ายบรหิาร
เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยคณะกรรมการบริษัทจะท าหนา้ท่ีก าหนด
นโยบายและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิารในระดบันโยบาย 

(1.4) คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระดบักรรมการ เพ่ือท า
หนา้ท่ีตามที่มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  และการแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Committee and 

Sub Committee)  เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ลว้แตก่รณี 

(1.5) ฝ่ายบริหารภายใตก้ารก ากับดูแลของกรรมการผูจ้ัดการ จะท าหนา้ท่ีบริหารงานให้
เป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

(2) ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 

แม้ว่าในหลักการกรรมการบริษัทไม่ควรด ารงต าแหน่งกันยาวนาวในระดับหนึ่ง  
อยา่งไรก็ตาม  เนื่องจากการขาดแคลนบคุลากรที่มีประสบการณค์วามรูค้วามเขา้ใจในสาย
อาชีพดา้นการรกัษาพยาบาล  และขอ้จ ากดัในการสรรหาบุคลากรผูเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง
แทนอยา่งเหมาะสม  รวมทัง้ประโยชนท์ี่เกิดจากความรู ้ความเขา้ในธุรกิจ ตลอดจนประเด็น
ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจด้านการ
รกัษาพยาบาล  ซึ่งเป็นประเด็นท่ีส าคญัในการน ามาพิจารณาคดัสรรกรรมการ  ซึ่งตอ้ง
อาศยัผูท้ี่มีความช านาญเฉพาะดา้นอย่างแทจ้ริงที่จะสามารถเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้
อยา่งถ่องแท ้ ดงันัน้  บรษัิทฯ จึงยงัไมไ่ดก้ าหนดขอ้จ ากดัของเวลาในการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอยา่งเป็นทางการ 

(3) การก าหนดจ านวนบริษัทท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหก้รรมการของบรษัิทฯ แต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (รวมต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทดว้ย) เนื่องจากอาจมีผลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งท าได้
ไมเ่ต็มที่ 

(4) บทบาทหนา้ที่ของกรรมการ 

(4.1)  หนา้ที่และความรบัผิดชอบคณะกรรมการบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่โดยใชค้วามรู ้ความสามารถใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อการด าเนิน งานของบริษัท  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทและตามมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัท  และมีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  กฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตา่งๆ 
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 ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน  
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งในกิจการอีกดว้ย 

 ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ที่ก าหนดไว ้ รวมถึงพิจารณาอนมุตัิแผนธุรกิจ  งบประมาณประจ าปี  อนมุตัิการ
ลงทนุ และการตดัสนิทางการเงิน 

 จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อ
ด า เ นินการตรวจสอบ  ดูแลการปฏิบัติงาน  และประสานงานร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก ากบัดแูลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  ติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทและ
บรษัิทยอ่ย  เพื่อใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานท่ีก าหนดไว  ้

 มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  
จดัใหม้ีช่องทางในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม  สม ่าเสมอ  ตลอดจนมี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็นมาตรฐานและโปรง่ใส 

 ด าเนินการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(1) รายงานส่วนไดเ้สียของตน  คู่สมรส  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามที่ก าหนดไวใ้น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงแจ้งการถือ
หลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุร (ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ต่อเลขานกุาร
บริษัทเพ่ือรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทเพื่อทราบ 

(2) ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
เก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ  และการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

(3) รายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีสว่นไดเ้สียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง  ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการแสดงความโปรง่ใส  จึงใหม้ีการ
รายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยก ากับดูแลการ
บริหารงานดา้นต่างๆ  รวมทัง้การจัดตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติ
หนา้ที่ตามวตัถปุระสงคแ์ลว้แตก่รณีดว้ย 
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(5) รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบรษัิทฯ  และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงินของบริษัทฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรบัรองทั่วไป  โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม  และถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอย่างระวงัในการประมาณการท่ีดีและเหมาะสมในการ
จัดท า  รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถกูตอ้ง  และใหม้ั่นใจ
อย่างมีเหตผุลว่า  การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง  ครบถว้น และเพียงพอ  
รวมทัง้ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดจดุออ่นหรอืเกิดการทจุริตหรอืการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั ซึ่งคณะกรรมการ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูล
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาและรบัทราบใน
เรือ่งตา่งๆ สม ่าเสมอ 

(6) การพฒันาองคค์วามรูข้องคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดส้นบัสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Chairman2000 Directors Certificate 

Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น และรวมทั้งการ
อบรมซึ่งจดัขึน้เองโดยบรษัิทฯ และสถาบนัอื่นๆ เพื่อใหท้า่นกรรมการและผูบ้ริหารตลอดจน
เจ้าหนา้ที่ในทุกระดบัของบริษัทฯ มีความเขา้ใจที่ดีในบทบาทและหนา้ท่ีอันเป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการและขอ้พงึปฏิบตัิที่ด ี(Code of Best Conducts)  ตลอดจน
การอบรมกฏระเบียบ นโยบาย หรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งตอ่เนื่อง 

(7) การประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บริษัทฯ ไดม้ีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ลว่งหนา้ตลอดปี  และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  ส  าหรบัการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติจะจดัใหม้ีการประชุมทุกสองเดือน  และก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือใหก้รรมการ
บรษัิทและกรรมการบรหิารทกุทา่นทราบก าหนดการประชมุลว่งหนา้และสามารถจดัสรรหา
เวลาเขา้รว่มประชมุไดท้กุครัง้  โดยในการประชมุวาระปกติจะมีการก าหนดวาระการประชมุ
ต่างๆ ไวล้่วงหนา้  และมีวาระสืบเน่ืองเพ่ือติดตามงานที่ไดม้อบหมายไว ้ ซึ่งเลขานุการ
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บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ  
เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนการเขา้รว่มประชมุ 

ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  บริษัทมิไดก้ าหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหนา้  ทัง้นี ้การประชุมของ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 คณะ  เป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณา
เรื่องท่ีจะตอ้งเขา้ประชุมตามหนา้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ  

ชดุยอ่ย รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า การด าเนินกิจการตามหลกัความถูกตอ้ง ไม่เอาเปรียบผูร้บับริการ พนัธมิตร
ทางธุรกิจ รวมถึงการปลกูฝังความเป็นธรรมใหก้บัพนกังานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการสรา้งความเช่ือมั่นแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายโดยปฏิบตัิอยา่ง
เท่าเทียมกัน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่
คณุคา่ของธุรกิจ) โดยมีแนวทางสรุปไดด้งันี ้

(1) ผูม้าใช้บริการ :  บริษัทฯ มุ่งมั่นใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้บริการดว้ยคุณภาพและมาตรฐานการ
รกัษาพยาบาลระดบัสงู โดยเอาใจใสแ่ละพฒันาการบรกิารท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
โดยค านึงถึงลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง  มีหน่วยงานที่ท  าหน้าที่รบัขอ้รอ้งเรียนและขอ้แนะน าของ
ลกูคา้ เพื่อรีบด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงใหเ้ร็วที่สดุ  และปฏิบตัิตามสิทธิของผูป่้วยอยา่ง
เครง่ครดั โดยมีแนวทางดงันี ้

การเคารพสทิธิผูป่้วย 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางส าหรบัการใหบ้ริการดแูลรกัษาผูป่้วยของกลุ่มโรงพยาบาล
สมิติเวช ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานสิทธิผูป่้วย และจรรยาบรรณ
แหง่วิชาชีพ ภายในการก ากบัดแูลขององคก์รวิชาชีพตา่งๆ ในโรงพยาบาล ดงันี  ้

1) ก าหนดใหเ้ป็นภารกิจของบคุลากรทกุคนท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตาม “ค าประกาศสทิธิ
ผูป่้วย” 

2) ก าหนดใหม้ีการจัดอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดูแลรกัษาผูป่้วยใหท้ราบ 
เขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีความรบัผิดชอบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
ผู้ป่วยและครอบครัว ความเช่ือและคุณค่าส่วนบุคคล  โดยไม่จ ากัดสิทธิ
เน่ืองจากเชือ้ชาติ ศาสนา เพศหรือฐานะ เพ่ือใหผู้ป่้วยทุกคนเขา้ถึงการดูแล
รกัษาไดโ้ดยไมจ่ ากดัสทิธิ 

3) ก าหนดใหบ้คุลากรปฏิบตัิตามนโยบายของโรงพยาบาล 

4) ก าหนดใหม้ีการมีการธ ารงไวซ้ึ่งระบบพฒันาคณุภาพ เรื่องสิทธิผูป่้วย รวมทัง้
กระบวนการติดตาม ทบทวน และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อประโยชนข์องผูป่้วย 
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5) ก าหนดใหม้ีการดแูลผูป่้วยตามสิทธิทางกฎหมาย พรบ. สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 ในการรกัษาความเป็นสว่นตวั อนัไมม่ีผลกระทบตอ่การดแูลรกัษา 

6) ใหก้ารรบัรอง “ค าประกาศสิทธิของผูป่้วย” จัดท าและติดค าประกาศดงักลา่ว 
ตามสถานท่ีต่างๆ ในโรงพยาบาล  เพ่ือให้ทั้งบุคลากร ผู้ป่วย และญาติได้
รับทราบและท าความเข้าใจ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญ่ีปุ่ น 

7) ก าหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรกัษาตามสิทธิท่ีจะไดร้บับริการ  โดยไม่มีการ
เลอืกปฏิบตัิ  เนื่องจากความแตกตา่งดา้นฐานะ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สงัคม 
ลทัธิการเมือง เพศ อาย ุและลกัษณะของความเจ็บป่วย มีการตรวจเยี่ยมอาการ
ผูป่้วย 

8) แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรกัษาความลบัของผูป่้วย 

(2) พนกังาน :  บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยความเป็นธรรม  และใหผ้ล 
ตอบแทนและสวสัดิการอย่างเหมาะสม  พรอ้มท่ีจะรบัฟังความคิดเห็นและความตอ้งการ
ของพนกังานในทกุโอกาส 

(3) คูค่า้ :  บรษัิทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจกบัคูค่า้ทกุรายอยา่งเสมอภาค โปรง่ใส และเป็นธรรม ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขขอ้ตกลงตามสญัญา  โดยมีกระบวนการคดัเลอืกคูค่า้อยา่งยตุิธรรมและโปรง่ใส 

(4) คู่แข่ง :  บริษัทฯ ไดป้ระพฤติตามกรอบกติกาการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัท่ีดี  รกัษา
บรรทดัฐานท่ีดี หลกีเลีย่งวิธีการท าลายคูแ่ขง่ทกุกรณี 

(5) ชุมชน :  บริษัทฯ ด าเนินกิจการต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อสงัคม รวมทัง้ไดค้  านึงถึงการรกัษา
สภาพแวดลอ้มของสงัคมและชุมชน  โดยก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการรกัษาและบ าบดั
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการจดักิจกรรมตา่งๆ อนัเป็นประโยชนต์่อชมุชนและสงัคมโดยรวมใน
ทกุโอกาสที่เหมาะสม 

(6) ผูถื้อหุน้ :  คณะกรรมการตระหนกัในสิทธิของผูถื้อหุน้โดยจดัใหม้ีระบบซึง่ใหค้วามมั่นใจวา่  
ผูถื้อหุน้ทุกท่านจะไดร้บัการปฏิบตัิโดยเท่าเทียมกนั  และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการ
จ ากดัโอกาสในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบรษัิทฯ  สทิธิในการไดร้บัใบหุน้และโอนหุน้  การ
รบัเงินปันผล  ตลอดจนการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ 

 (6.1)   สทิธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ 

สิทธิของผูถื้อหุน้และการแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนในการประชมุ  
สรุปไดด้งันี ้
(6.1.1)   ผูถื้อหุน้มีสทิธิเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ ดงันี ้
 1)  ผูถื้อหุน้มีสทิธิเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

1.1) ผูถื้อหุน้ทกุคนมีเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
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1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 
1.1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  แต่
จะแบง่คะแนนเสยีงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

1.3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั
เลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ี
จะพงึมี ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2)  ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และ
มีสทิธิออกเสยีง 

(6.1.2) ผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ พรอ้มกบั
ก าหนดคา่ตอบ แทนในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

(6.1.3) ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีและจะไดร้บัเงินปันผลโดย
แบง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 

(6.1.4) สทิธิในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ : 

คณะกรรมการไดส้ง่เสริมและใหค้วามส าคญัในการจดัการประชมุผู้
ถือหุน้  โดยคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมการประชุม รวมทัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และได้เชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งเข้าร่วมการ
ประชุมดว้ย เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ท่ีปรึกษากฎหมาย  และผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นตน้  เพ่ือสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ผูถื้อหุน้ และ
พิจารณารายงานตา่งๆ อย่างเพียงพอ  ประธานกรรมการ หรือประธานใน
ท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ  รวมทัง้ไดจ้ด
บนัทึกรายงานการประชุมเพ่ือเป็นหลกัฐาน  พรอ้มกับไดเ้ปิดเผยมติท่ี
ประชมุตอ่ผูถื้อหุน้  หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  นกัลงทนุ  และประชาชน
ทั่วไปทราบตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎระเบียบของทางการ
ดว้ย 

1) ก าหนดนดัการประชมุ 

 ผู้ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน  ซึ่งมี
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หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ า ห น่ า ย ไ ด้ทั้ ง ห ม ด   จ ะ เ ข้า ช่ื อ กัน ท า ห นัง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัไดร้บั
หนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียด
ตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่า  เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว  จะจดัสง่ใหผู้ถื้อ
หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  
ทั้ง นี ้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนัสามวนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้  จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นท่ีบรรลนุิติภาวะเขา้
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได ้ ในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและอย่างนอ้ยจะตอ้งมี
รายการดงัตอ่ไปนี ้

 จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
 ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

2) องคป์ระชมุและการด าเนินการประชมุ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน  หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย
กวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด  จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใดเม่ือลว่งเวลา
นดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชุมไม่
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ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  
ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ย
กว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ในกรณีที่
ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

3) การออกเสยีงลงมติ 
 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ทกุ

คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ มติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้นัน้  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสว่นที่ถือวา่หุน้หนึง่มี
หนึ่งเสียงนัน้  มิใหใ้ช้กับกรณีท่ีบริษัทฯไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและ
ก าหนดใหม้ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

 กรณีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในวาระการประชมุเรื่อง
ใด  หา้มออกเสียงในเรื่องนัน้  ยกเวน้การออกเสียงเลือกตัง้  หรือ
ถอดถอนกรรมการ 

4) หลงัการประชมุ 

บริษัทฯ ด าเนินการแจง้มติของท่ีประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย  พรอ้มกบัผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  จึงได้ก าหนด
จรรยาบรรณขอ้พึงปฏิบตัิใหพ้นกังานยึดถือเป็นหลกัเกณฑ์และกรอบในการปฏิบตัิงาน  โดยสื่อสารใหพ้นกังาน
มีความเข้าใจในเนือ้หาและวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณดังกล่าว  และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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ตลอดจนจดัใหม้ีระบบการรายงานการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณหรือมีการฝ่าฝืน  หรือมีการปฏิบตัิท่ี
สอ่ไปในทางทจุรติอีกดว้ย  ขอ้พงึปฏิบตัิสรุปไดด้งันี ้

(1) การเคารพกฎหมาย 

บรษัิทฯ และพนกังานทกุคนตอ้งเคารพกฎหมาย  รวมทัง้ยืนหยดัท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  ถกูกฎหมาย  
และเป็นธรรม รวมถงึการประกอบธุรกิจในตา่งประเทศยงัตอ้งค านงึถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  และวฒันธรรมในแตล่ะประเทศ 

(2) การด าเนินการดา้นการเมือง 

บริษัทฯ เป็นองคก์รท่ีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง  โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมือง  กลุ่มการเมือง  หรือนกัการเมืองคนใด  ไม่ว่าในระดบัประเทศ  หรือระดบัภมิูภาค  ทัง้นี ้
บริษัทฯ สนับสนุนใหบุ้คลากรยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตระหนกัและเคารพในสทิธิเสรภีาพในการใชส้ทิธิทางการเมืองของพนกังานตามครรลองของกฎหมาย 

(3) การรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 

ทรพัยส์ินของบริษัทฯ หมายถึง  สงัหาริมทรพัย ์ เช่น  เครื่องมือ  เครื่องจกัร  อปุกรณส์ านกังาน 
ฯลฯ  และอสงัหาริมทรพัย ์ เช่น  สิ่งปลกูสรา้ง  ท่ีดิน  นอกจากนี ้ ยงัหมายรวมถึงเทคโนโลยี  ความรู้
ทางวิชาการ  ขอ้มลู  เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิ  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลบัของ
บรษัิทฯ  

(4) การรกัษาขอ้มลูความลบั  และการใชข้อ้มลูภายใน 

ข้อมูลความลับ  คือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อผู้อื่น ในเวลาใดเวลาหนึ่ง   แล้วจะก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ   ซึง่หมายรวมถึง  ภาพพจน ์ และช่ือเสยีงของบรษัิทฯ อีกดว้ย  ดงันัน้  พนกังาน  
กรรมการบริษัทฯ  มีหนา้ท่ีปกปิดขอ้มลูดงักลา่วไว ้ โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเท่านัน้  
นอกจากนี ้ ขอ้มลูสว่นตวั และขอ้มลูการรกัษาพยาบาลของผูป่้วย  ถือเป็นขอ้มลูความลบัเช่นเดียวกนั 

(5) การมีสว่นไดเ้สยี 

พนกังานของบริษัทฯ ตอ้งอทิุศตนปฏิบตัิภารกิจหนา้ที่  โดยค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ เป็น
ท่ีตัง้  ไม่ด  าเนินการหรือกระท าการใดๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์่อตนเองหรือผลประโยชนท์ับซอ้น  
และไมด่  าเนินกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนักบับรษัิทฯ 

(6) การให ้และการรบัของขวญั 

การใหห้รือการรบัของขวญัตามประเพณี  เป็นเรื่องท่ีพนกังานแสดงถึง ความกตญัญกูตเวที  
หรือแสดงความปรารถนาดีในโอกาสต่างๆ  อย่างไรก็ดี  การใหแ้ละการรบัของขวญัอาจสง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ซึง่อาจท าใหบ้รษัิทฯ เสยีประโยชนไ์ด  ้

(7) การปฏิบตัิตน และการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

พนกังานถือเป็นทรพัยส์ินท่ีมีค่าของบริษัทฯ  การอยู่ร่วมกันในองคก์ร  ซึ่งมีวฒันธรรม  และ
ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ  หลากหลายเชือ้ชาติ  และศาสนา  จ าเป็นจะตอ้งมีการส่งเสริมให้
พนกังานมีความสามคัคี ปฏิบตัิต่อกนัอยา่งสภุาพ  และใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั  ในกรอบของนโยบาย
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และแนวปฏิบตัิท่ีไดก้ าหนดขึน้  ขอ้พึงปฏิบตัิ ท่ีก าหนดไว ้ อาจจะครอบคลมุไมท่กุกรณีท่ีอาจเกิดขึน้  
ดงันัน้  เมื่อพนกังานตอ้งเผชิญกบัปัญหาใหม่ๆ  หรือกรณีใดๆ  ท่ีทวีความซบัซอ้นมากยิ่งขึน้  ขอให้
พนกังานปรกึษาหารอืกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  หรอืผูบ้งัคบับญัชาในสายงานของตวัเอง  บรษัิทฯ ถือ
วา่  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงเป็นตวัแทนบรษัิทฯ  ในการใหค้  าปรกึษา  แนะแนว  แกไ้ขปัญหาตา่งๆ  และ
ใหห้นว่ยงานทางดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิทฯ เป็นท่ีพึง่สดุทา้ย 

(8) กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัขอ้รอ้งเรยีนขา้งตน้  จะตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) รวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการฝ่าฝืน  การละเวน้  หรือไม่ปฏิบตัิตาม
หลักจรรยาบรรณนั้น  โดยผู้ท่ีดูแลข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่
ผูด้  าเนินการรวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 

2) ประมวลผลและวิเคราะหผ์ลของขอ้มลูเพ่ือท าการพิจารณาหาตน้เหตวุา่มีการกระท าใดท่ี
ฝ่าฝืน ละเวน้ หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณนัน้หรือไม่  และรายงานการประมวลผล
และการวิเคราะหข์อ้มลูแก่ผูท้ี่มีอ  านาจสั่งการในเรือ่งนัน้ๆ ตอ่ไป 

3) รายงานขอ้เท็จจริงต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ  เพ่ือสอบสวนหาขอ้เท็จจริง และ
ก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของ
บรษัิทฯ 

4) แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบหากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตน 

5) ในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคัญท่ีอาจมีผลกระทบและสรา้งความเสียหายต่อบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั  ผูร้บัผิดชอบควรรายงานต่อประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่  เพื่อพิจารณารายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อทราบ 

(9) การคุม้ครองและบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูร้ายงาน หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงาน 

ผูท่ี้รายงาน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง  จะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองและ
ใหค้วามเป็นธรรม  โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1) ผู้ร ้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า  การเปิดเผยนั้นจะไม่
ปลอดภัย  แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะได้รับการรายงานความคืบหนา้และชีแ้จง
ขอ้เท็จจริงใหท้ราบได ้ หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงไดส้ะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้ 

2) ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัขอ้รอ้งเรียน  จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั  และจะ
เปิดเผยเทา่ที่จ าเป็นและค านงึถึงความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงาน  หรอืผูใ้ห้
ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้มลู  โดยจะไดร้บัการประกนัจากบรษัิทฯ  วา่จะไมเ่ป็นเหตุ
หรอืถือเป็นเหตทุี่จะเลกิจา้ง  ลงโทษ  หรอืด าเนินการใดที่เกิดผลรา้ยตอ่พนกังานดงักลา่ว 

3) ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และรบบการก ากับดูแลกิจการใน
รอบปีที่ผ่านมา 

6.3.1 การเปลีย่นแปลงและการพฒันาการท่ีส าคญั 

การเปลีย่นวิสยัทศันข์ององคก์ร 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดป้ระกาศการปรบัเปลี่ยนวิสยัทศัน ์(Vision) ขององคก์รจากเดิมที่ก าหนดไว้
ว่าเป็น  “Hospital of Choice”  หรือ  “โรงพยาบาลท่ีครองใจ” ผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Stakeholders) ทกุภาค
สว่น ประกอบดว้ย  ผูใ้ชบ้ริการ  แพทยแ์ละบคุลากร  คู่คา้  ผูถื้อหุน้ และชมุชน  ดว้ยไดม้ีตวัเลขดชันีชี ้
วัดในด้านต่างๆ ในเชิงประจักษ์ว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด   ประกอบกับ
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจไดเ้ปลี่ยนแปลงไปดว้ยเหตุและปัจจยัหลายประการ อาทิ  Information and 

Technology Disruption และโรคอบุตัิใหมข่องโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลกและมีความ
รุนแรง  รวมถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอีกดว้ย  บริษัทฯ จึง
ปรบัเปลีย่น Vision ขององคก์รใหมเ่ป็น “Organization of Value”  หรอื  เป็นองคก์รแหง่คณุคา่ ยืดหยุน่ 
วอ่งไวตอ่การเปลีย่นแปลง 

ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถพฒันาองคก์รใหม้ีความเจรญิเติบโตและกา้วหนา้อยา่งยั่งยืนในยคุ
ของ New Normal และหรอืไมว่า่ในสถานการณใ์ด  โดยด ารงไวซ้ึง่เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมขององคก์ร
ที่ดีเพื่อเป็นองคก์รแหง่คณุคา่ในสงัคมสบืไป 

6.3.2 การปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอื่นๆ 

(1) นโยบายการไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญา
หรอืลขิสทิธ์ิ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ตอ้งไม่น าขอ้มูลและความลบัของบริษัทฯ เช่น ขอ้มูลท่ีมาจากความคิด  งานวิจัย  
ความรูเ้ทคนิคตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งและเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากธุรกิจของบรษัิทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย  โดยใหถื้อเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  ไม่
ว่าจะไดม้ีการจดทะเบียนตามกฎหมายเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม  
ทัง้นี ้หา้มเผยแพร่โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบริษัทฯ หรือผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ
อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2) ผลงานและการศึกษาวิจยัใดๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย
จากบรษัิทฯ  โดยใหพ้นกังานหรอืบคุลากรที่รบัผิดชอบด าเนินการ หรือจดัท าขึน้   หรือ
เป็นงานที่ใชข้อ้มูลและงานท่ีเรียนรูจ้ากบริษัทฯ  สิทธิในงานวิจัย  การขอสิทธิบตัร  
การเป็นเจา้ของสิทธิบตัร และผลตอบแทนท่ีไดจ้ากงานนัน้  ถือว่าเป็นทรพัยส์ินของ
บริษัทฯ  พนักงานหรือบุคลากรที่รบัผิดชอบตอ้งส่งมอบใหก้บับริษัทฯ ไม่ว่าขอ้มูล 
ผลงาน หรอืลขิสทิธ์ิท่ีเก็บไวจ้ะอยูใ่นรูปแบบใด 
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3) โปรแกรมคอมพิวเตอรซ์ึง่เกิดจากการมอบหมายใหพ้นกังานหรือบคุลากรผูร้บัผิดชอบ
ของบริษัทฯ พัฒนาขึน้  บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  รวมทัง้ผลประโยชนที์่ไดจ้าก
โปรแกรมนัน้ 

4) พนกังานตอ้งไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใดๆ เช่น คดัลอก ท าซ า้ 
ดดัแปลง เผยแพร ่ผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟตแ์วร ์คอมพิวเตอร ์ ส  าหรบัพนกังานท่ี
ลว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธใ์ดๆ มีความผิดทางวินยัและตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง 

5) การใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิวา่
ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551  และ
กฎหมายอิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ  หากบริษัทฯ ตรวจพบการกระท าที่ไมถ่กูตอ้ง  
ถือเป็นการกระท าผิดทางวินยั 

6) บริษัทฯ ก าหนดใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา
และลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกับเครื่องหมายการคา้  กฎหมายเก่ียวกับสิทธิบตัร 
กฎหมายเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ  หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  และสง่เสรมิใหม้ีการฝึกอบรม
ใหค้วามรูก้บัพนกังานในดา้นกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

7) ขอ้ก าหนดอื่นๆ 

7.1)   การน าผลงานหรือขอ้มลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที่ไดร้บัมาทัง้โดยสว่น
ตนหรือโดยหนา้ที่งานท่ีรบัผิดชอบ  ซึ่งจะน ามาใชภ้ายในบริษัทฯ  ผูน้  าขอ้มลู
ดงักลา่วมาใชม้ีหนา้ที่ท่ีจะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจวา่จะไมล่ะเมิดทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของบคุคลหรอืองคก์รอื่น 

7.2) การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก  การอนญุาต
ใหบุ้คคลภายนอกใชท้รพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ  จะตอ้งไดร้บัอนญุาต
จากบรษัิทฯ  หรอืผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

7.3) ปฏิบตัิตามแนวทางการใชเ้ครือ่งหมายการคา้และช่ือทางการคา้ของบรษัิทฯ 

8) หากพบการกระท าท่ีเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ  หรือการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดขอ้
พิพาทเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญา  พนักงานมีหนา้ท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา
ในทนัทีผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดงักลา่ว  จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาความผิด
ทางวินัยตามระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ  หรือตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูล  และในกรณีที่ความผิดนัน้เป็นความผิดตามบทบญัญตัิของกฎหมาย  ก็
จะถกูน าไปพิจารณารบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 
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(2) นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัตอ่การเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชนสากล  จึง
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้ร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในท่ี
ท างานและระบบทั่วทัง้องคก์ร  สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตาม
รฐัธรรมนญูและตามกฎหมาย 

2) บรษัิทฯ ไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสากลและการทจุริต 

3) พนักงานทุกคนมีความเป็นมนุษย ์ ซึ่งมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท าหน้าท่ีตาม
ขอบเขตและความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย  ตามขีดความสามารถและศกัยภาพ
ของแตล่ะบคุคล 

4) พนกังานทกุคนมีโอกาสเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเอง มีสิทธิเสรีภาพในการ
เสนอความคิดเห็นอนัเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ  และมีสิทธิในการแสดงความเห็นได้
เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ้ื่น  ภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย  ขอ้บงัคบัการ
ท างาน  ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงเป็นไปตามบรรทดัฐาน
และครรลองทางสงัคมที่ดี 

5) พนกังานทุกคนจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทาง
วาจาหรือการกระท าต่อผู้อ่ืนบนพื ้นฐานของวัฒนธรรม เชื ้อชาติ เพศ ศาสนา 
การศึกษา อาย ุสถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณแ์ละ/หรือ การแสดงออก
ทางเพศ ความพิการทางรา่งกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบ
การท างาน  ซึ่งบริษัทฯ จะเนน้ย า้ไม่ใหพ้นกังานแต่ละคนมองขา้มความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่  เพราะแนวคิดในนวัตกรรมและการ
สรา้งสรรคว์ิธีการแกปั้ญหามีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความส าเรจ็ของบรษัิทฯ 

6) บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายจา้งแรงงานเดก็ที่มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี  รวมทัง้ไมม่ีการจา้งแรงงาน
ตา่งดา้วผิดกฎหมาย 

7) บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย ขอ้บังคับการท างาน  ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ี  

บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยตัง้อยู ่
8) ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดงักล่าว  จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาความผิดทางวินยั

ตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษัทฯ  หรือตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล  
และในกรณีท่ีความผิดนัน้เป็นความผิดตามบทบญัญัติของกฎหมาย  ก็จะถกูน าไป
พิจารณารบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการกบัมลูนิธิคีนนัแห่งเอเชีย (คีนนัฯ)  ซึ่งรว่มกบั
องคก์ารเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)  และสหภาพยโุรป (European Union) 

ด าเนินโครงการเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยดว้ยพลงัสตรีประเทศไทย (WeEmpower Asia-

Thailand)  ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสริมกลุม่สตรีดา้นความเป็นผูน้  า  การมีสว่นรว่ม  และ
การเขา้ถึงโอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชน  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างมีสว่นรว่มและยั่งยืน  
โดยการผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการเอกชนน าหลกัการ Women Empowerment Principles 

(WEPs)  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองคก์ร  โดยการจัดผบรมและจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสรมิ
ศกัยภาพทางธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสตร ีและปิดช่องวา่งความไมเ่ทา่เทียมกนัทางเพศใน
ธุรกิจ 

(3) นโยบายการปอ้งกนัและตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

การทจุรติคอรร์ปัชนั หมายถึง การปฏิบตัิ หรอืละเวน้การปฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่  หรอื
ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  การฝ่าฝืนหลักกฎหมาย  หลักจริยธรรม  ระเบียบขอ้บังคับหรือ
นโยบายของบริษัท  เพ่ือการแสวงหาประโยชนอ์นัมิควรไดใ้นรูปแบบต่างๆ  ดังนัน้  กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน  จึงตอ้งไม่กระท าหรอืสนบัสนนุการกระท าดงักลา่ว  ไม่ว่ากรณีใดๆ  และ
จะปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั  รวมถึงจดัใหม้ีและใหค้วาม
รว่มมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน  เพื่อป้องกนัและรว่มแกปั้ญหาการทจุรติ หรือคอรร์ปัชนั 
ทีอ่าจเกิดขึน้ภายในองคก์ร  ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดว้างแนวทางปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัและรว่มตอ่ตา้นทจุริต
คอรร์ปัชนั  ดงัตอ่ไปนี ้

1) แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 

1.1) บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในการด าเนินงาน  และมี
การจดัล าดบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้  เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบรหิาร
จดัการความเสีย่งทางการด าเนินงานที่อาจเกิดขึน้ 

1.2) บรษัิทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบภายใน ตามแผนการประเมินความเสีย่งที่ไดจ้ดัท า  
โดยมอบหมายผู้ตรวจภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  
เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าระบบการตรวจสอบภายในดงักล่าวสามารถช่วยให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ รวมทัง้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย  เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมี
ประสทิธิภาพและโปรง่ใสตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) การก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อควบคมุ และปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 

2.1) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดระเบียบการจดัซือ้ จดัจา้ง การเขา้ท าสญัญา  การเบิกจ่ายเงิน  
โดยก าหนดวงเงินตารางอ านาจอนมุตัิ  และวตัถปุระสงคใ์นการท ารายการ  ซึง่
ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีชัดเจน  พรอ้มมีระบบการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณแ์ละคณุสมบตัิที่เหมาะสม 
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2.2) บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลกัการส าหรบัการบริจาคเงินเพ่ือการกุศลสาธารณะ  และ
หลกัการส าหรบัการเลีย้งรบัรองหรือการใหข้องขวญัของรางวลัไวเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิท  ดงันี ้
 การบรจิาคเงินเพื่อการกศุลหรอืเงินสนบัสนนุเพื่อสาธารณะ 

การใหก้ารช่วยเหลือหรือบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือการสาธารณะ  
จะตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์  าหรบัสาธารณกุศลเท่านัน้  และตอ้งมี
เอกสารหลักฐานชัดเจน  ตลอดจนต้องมีการด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบและหลกัเกณฑข์องบรษัิทท่ีก าหนดไว ้

 การเลีย้งรบัรอง การรบัหรอืการใหข้องขวญั ของรางวลั 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไม่พึงรบัหรือใหข้องขวญั  หรือรบั
หรอืใหก้ารเลีย้งรบัรองที่เกินความจ าเป็น  หรอืเกินกวา่สถานะของตน  กบั
บคุคลหรือหน่วยงานท่ีท าธุรกิจกบับริษัท  รวมทัง้พึงหลกีเลี่ยงการกระท า
ใดๆ ท่ีเป็นการจูงใจหรือเป็นการเสนอ หรือใหส้ญัญา หรือการจ่ายเงินอ่ืน
ใดที่ไม่เหมาะสม ต่อคู่คา้ หรือพนกังานของคู่คา้หรือหน่วยงานที่ท  าธุรกิจ
กบับริษัทฯ ตลอดจนกระท าการใดๆ ตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีโปรง่ใส เป็น
ธรรมและสามารถตรวจสอบได ้

นอกจากนี ้ หากไดร้บัของขวญัหรือของรางวลัที่มีมูลค่าเกินปรกติ
หรือเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณีนิยม  กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังานผูน้ัน้ควรปฏิเสธไม่รบั  โดยกรณีท่ีเป็นกรรมการให้
รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท  หรือหากเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
ใหร้ายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพื่อทราบตอ่ไป 

2.3)  บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในครอบคลมุทัง้ดา้นการเงิน  การบญัชี  
การเก็บบันทึกขอ้มูล  รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เก่ียวขอ้งกับดา้นบญัชี
การเงิน  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดงักลา่วเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงคท่ี์
ไดร้บัอนมุตัิและเพื่อการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใส 

2.4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีและการต่อตา้นการด าเนินการใดๆ ท่ีไม่โปร่งใสและมีแนวโนม้ท่ีจะน าไปสู่
การทจุริตคอรร์ปัชนั  ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือฝ่ายจดัการ
ไดว้างแนวทางไว ้ทัง้นี ้หากมีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรอืกระท าผิดจรรยาบรรณ
ตามสถานะท่ีตนด ารงอยู ่ บรษัิทฯ จะพิจารณาแนวทางหรอืมาตรการด าเนินการ
ท่ีเหมาะสมต่อบุคคลนั้น  โดยหากเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะ
พิจารณาแนวทางหรอืมาตรการด าเนินการทางวินยัตามระเบียบท่ีก าหนดไวแ้ละ
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เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย  ตลอดจนข้อก าหนดของ
หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3) บรษัิทฯ จะท าการสือ่สารนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีรวมถึงนโยบายการป้องกนั
และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ไปยงัหนว่ยงานตา่งๆ ภายในบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และ
บรษัิทรว่ม  ผา่นทางช่องทางตา่งๆ   เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและน ามาตรการดงักลา่ว
ไปถือปฏิบตัิ 

4) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานใหบ้รษัิทฯ มี
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ  สอดคลอ้งกบันโยบายการปอ้งกนัและตอ่ตา้น
การทจุริตคอรร์ปัชนัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้
พบ หรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าท่ีอาจส่งผลต่อความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อ
คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (แลว้แตก่รณีตามความ
เหมาะสม)  เพ่ือให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม 

5) บริษัทฯ จัดใหม้ีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางการทุจริตคอร์ 
รปัชนั  และจดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน  หรือ
ผูร้อ้งเรียน  หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานดงักล่าว (Whistleblower Policy) 

ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดประเภทเรื่องท่ีรบัแจง้เบาะแสที่เก่ียวขอ้งการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท ดงันี ้

 เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ
พนกังาน 

 เรือ่งกระท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ 

 เรือ่งกระท าผิดจรรยาบรรณทางการแพทย ์

 เรือ่งความผิดปกติของรายงานการทางเงิน 

 เรือ่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและภาพพจนข์องบรษัิท 

ช่องทางการแจง้เบาะแส 

ประเภทของเร่ืองแจ้ง
เบาะแส 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

เรื่องการกระท าผิดกฎหมาย 
ทจุรติ ระเบียบบรษิัทและ
จรรยาบรรณของพนกังาน 

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

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

เรื่องกระท าผิดจรรยาบรรณ
ของกรรมการ 

ประธานกรรมการบรษิัท / หรือประธานกรรมการตรวจสอบ / 
หรือ เลขานกุารบรษิัท ของบรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน) 

เรื่องกระท าผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย ์

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ – การแพทย ์/ หรือประธาน
ฝ่ายแพทย ์ของบรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

เรื่องความผิดปกตขิอง
รายงานการทางเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

เรื่องที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสียง
และภาพพจนข์องบรษิัท 

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ของบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

1) บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลบัขอ้มลู (ช่ือ – สกุล) ของผูแ้จง้เบาะแส 
เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท  
และก าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรบัผูบ้ริหารท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ  หากขอ้มลูของผู้
แจง้เบาะแสถกูเปิดเผย 

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและดูแล  หากกรณีผู้แจ้งเบาะแสได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

(4) นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  เพื่อ
ก าหนดใหม้ีการด าเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมถึงการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ  โดยไดว้างแนวปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี ้

1) จัดท าจรรยาบรรณของพนักงานท่ีครอบคลุมเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
การเปิดเผยขอ้มลูและข่าวสาร  การหา้มใชข้อ้มูลภายในหรือการใชป้ระโยชนห์รือ
เปิดเผยขอ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่น  รวมถึงนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้
มีสว่นไดเ้สียวา่ดว้ยสิทธิของผูถื้อหุน้  การเก็บรกัษาความลบัของผูร้บับริการ  โดยมี
การสื่อสารเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งเพ่ือใหท้ราบและถือ
ปฏิบตัิโดยทั่วไป 

2) ก าหนดระยะเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละหา้มใหข้่าวเก่ียวกบัผลประกอบการ
ของบรษัิทฯ หรอืขา่วอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ และยงั
ไม่ไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็น
เวลา 14 วนั ก่อนวนัประกาศงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจ าปี  โดย
ก าหนดไวใ้นนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศของบริษัทฯ และนโยบาย
เรือ่งการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 
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3) ท าการเปิดเผยการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (ตามที่ไดน้ิยามไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล ะ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน)  โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจัดท าและ
รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน  นบัจากวนัรบัต าแหน่ง
ครัง้แรก  และจดัท าภายใน 3 วนัท าการหลงัจากที่มีการเปลีย่นแปลงไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พรอ้มทัง้แจง้การถือครองหรอื
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อเลขานุการบริษัท  เพื่อใหเ้ลขานุการบริษัทท าหนา้ที่
รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทดงักลา่ว  เพ่ือบรรจุ
เป็นวาระเพื่อทราบในการประชมุกรรมการบรษัิทครัง้ตอ่ไป 

4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร  จัดท า
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขานกุาร
บริษัท  และให้มีการจัดท ารายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ซึ่ง
เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มลูและรายงานความเปลี่ยนแปลงท่ีเ กิดขึน้แจง้
ไปยังประธานกรรมการ  และแจ้งต่อท่ีประชุมคณะ กรรมการบริษัทเพ่ือทราบ  
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ซึ่ง
ขอ้มลูดงักลา่ว  บรษัิทฯ จะน าไปใชใ้นการควบคมุดแูลการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัท
กับกรรมการ หรือผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

5) ก าหนดมาตรการเมื่อพบวา่ มีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์ว่นตน 

6) บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการด าเนินและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใชข้อ้มูลภายใน
เพื่อประโยชนส์ว่นตน  ซึง่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน  และนโยบายเรือ่ง
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ได้เผยแพร่ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดั 

(5) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บริษัทฯ ดูแลก ากับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในแนวทางและทิศทางเดียวกัน  
รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และการควบคุมภายใน  ตลอดจนการปฏิบตัิตาม
ขอ้บงัคบัและกฏระเบียบของหนว่ยงานราชการตา่งๆ โดยมีแนวทางสรุปไดด้งันี  ้

1) คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูอ้นมุตัิการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  และบคุคล
ซึง่เป็นผูแ้ทนไปเป็นกรรมการในบรษัิทนัน้ๆ ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

2) จดัใหม้ีการควบคมุภายในและการปฏิบตัิงานในมาตรฐานเดียวกนั เช่น นโยบายดา้น
การเงินและการบญัชี  หลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 

3) การก าหนดนโยบายดา้นอ่ืนๆ เช่น การรกัษาพยาบาลและการดูแลผูป่้วย นโยบาย
ดา้นบคุลากร จดัใหม้ีการดแูลพนกังานอย่างเป็นธรรมในมาตรฐานเดียวกนั  จดัใหมี้
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ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงานและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ Code of 

Conduct เป็นตน้ 

4) การรกัษาสทิธิในฐานะผูถื้อหุน้  ซึง่บรษัิทฯ มีสทิธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 

(6) นโยบายการบรหิารจดัการความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

บริษัทฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ  ในการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและก าหนดนโยบายและมาตรการรกัษาความปลอดภยัและป้องกนัภยัของระบบงาน
ดังกล่าว จากความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้  และจัดใหม้ีคณะกรรมการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยดา้นสารสนเทศ  ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการดา้นสารสนเทศ  เพ่ือใหก้ารใช้
คอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีสูงสุด  รวมทัง้เพื่อ
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากการใชใ้นลกัษณะท่ีมีท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายจากการใชง้าน  สง่ผลให้
การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยมีแนวทางการปฏิบตัิตามนโยบาย สรุปไดด้งันี ้

 ระเบียบการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศ 

 การบรหิารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อความมั่งคงปลอดภยัและเช่ือถือได ้

 การบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นสารสนเทศ 

 การรกัษาความมั่นคง ปลอดภยัไซเบอร ์ใหส้ามารถรบัมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 การส ารองขอ้มลู  และการกูค้ืนระบบสารสนเทศที่ส  าคญั 

 การบรหิารจดัการทรพัยส์นิดา้นสารสนเทศ 

 ก าหนดใหม้ีแผนการฟ้ืนฟรูะบบงานหากประสบภยัรา้ยแรง 

 การรกัษาความปลอดภยัของตวัอปุกรณแ์ละศนูยค์อมพิวเตอร ์

เป็นตน้ 

(7) นโยบายดา้นพนกังาน 

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและคณุค่าของพนกังาน  โดยไดก้ าหนดไวใ้หเ้ป็นสว่น
หนึ่งของคณุค่าขององคก์รท่ีจะดแูลพนกังานใหย้อมรบั โดยใหเ้กียรติและปฏิบตัิตอ่พนกังานใน
องคก์รอย่างเท่าเทียมกัน และใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจสูงในองคก์ร รวมถึงการสรา้งให้
พนกังานมีจิตส านึกท่ีดี เพ่ือเป็นคนดีขององคก์รและสงัคม ตลอดจนประเทศชาติ โดยบริษัทฯ 
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานใหพ้นกังานถือปฏิบตัิโดยปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรม
ขององคก์รแห่งคุณธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากบุคลากรท่ีดีนั่นเอง  จึงไดก้ าหนดนโยบายการ
บรหิารงานดา้นพนกังานแบบองคร์วมในกระบวนงานตา่งๆ  

 การวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณด้านบุคลากร (Manpower Planning and 

Budget) 

 การสรรหา คดัเลอืก และการจา้งงาน (Recruitment, selection and Hiring) 



 

                                     85 

                                                   รายงานประจ าปี 2564 

 

 

 การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Competency Development) การสรา้ง
ระบบการบรหิารและการปฏิบตัิงานที่ดีในกระบวนงานทกุขัน้ตอน  โดยจดัใหม้ีคูม่ือการ
ปฏิบตัิงาน (Operation Manual) และเผยแพรอ่ย่างทั่วถึงรวมถึงการเผยแพรผ่่านระบบ 
Intranet ภายในองค์กรด้วย  รวมถึงให้มั่ นใจว่าพนักงานได้รับรู ้ทุกครั้ง ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงกรณีต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน  สง่เสริมใหพ้นกังานมีความริเริ่มสรา้งสรรค ์ 
และสรา้งนวตักรรม (Innovation) ต่างๆ อนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูป่้วยและการปฏิบตัิงาน
ใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 การพฒันาและฝึกอบรม (Employee Development and Training) การฝึกอบรมเสริม
ทกัษะองคค์วามรูด้า้นตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง  ใหพ้นกังานเทา่ทนักบัปัจจบุันและเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคนิคการรกัษาพยาบาลในแตล่ะโรค ดว้ยมาตรฐานสงู 

 ระบบการบรหิารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management System) 

 การรกัษาไวซ้ึ่งพนกังาน (Employee Retention) โดยจดัใหม้ีการส ารวจความพึงพอใจ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือไดร้บัทราบและน าความเห็นของพนักงานไปพัฒนา
ปรับปรุงต่อเน่ือง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารอ่ืนให้พนักงานสามารถเข้าถึงกับ
ผูบ้ริหารและองคก์รไดอ้ย่างสะดวก  การดูแลสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  โดย
บริษัทฯ จดัสถานที่เพ่ือใหพ้นกังานมีความปลอดภยัจากกรณีต่างๆ รวมถึงเป็นไปตาม
มาตรฐานดา้นสขุอนามยัท่ีดี  การจดัสวสัดิการใหพ้นกังาน ครอบคลมุดา้นต่างๆ  เช่น 
การรกัษาพยาบาลยามป่วยไข ้ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค  การออกก าลงักายสง่เสรมิให้
พนักงานรวมถึงครอบครวัพนักงานใหม้ีสุขภาพที่ดีดว้ย  การสรา้งคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงใหพ้นกังาน  โดยสง่เสริมใหพ้นักงานออมทรพัย ์ เช่น  กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ และสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังาน เป็นตน้ 

 การบริหารค่าจ้า งและค่าตอบแทน (Compensation and Fringe Benefits) จัด
ผลตอบแทนพนกังานอย่างยตุิธรรมและเท่าเทียมกนัโดยใหม้ีระบบการประเมินผลงาน
ของพนกังานอย่างยุติธรรมและจ่ายเงินโบนสัใหพ้นกังานเม่ือบริษัทฯ มีผลก าไร หรือ
มอบรางวลัพิเศษในกรณีตา่งๆ 

 จรรยาบรรณของพนกังาน (Code of Conduct) บริษัทฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ ขอ้พึง
ปฏิบัติให้พนักงานยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และกรอบในการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลัก
คณุธรรม จริยธรรม และความสจุริตเป็นส าคญั  เพ่ือเป็นหลกัธรรมภิบาลในการด าเนิน
กิจการท่ีดีครอบคลุมหัวข้อต่างๆ  ดังนั้น เพ่ือปลูกฝังและเน้นย า้หลักการดังกล่าว  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ในการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่และช่องทางการสื่อสารภายในองคก์รทกุครัง้ท่ีมีการปรบัปรุง
เพิ่มเติมหลกัการใดๆ  รวมถึงการเผยแพร ่Code of Conduct ในระบบ Intranet อีกดว้ย  
โดยครอบคลมุหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี ้
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 นิยามและขอ้แนะน าพนกังาน 

 ขอ้พงึปฏิบตัิ 
 การรายงานการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 การกระท าที่เขา้ขา่ยผิดจรรยาบรรณ 

 กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

 การคุม้ครองและบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูร้ายงานหรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ
ในการรายงาน 

เป็นตน้ 

 การบรหิารวินยัพนกังาน (Disciplinary Process Management) 

 การเฝ้าติดตามกระบวนการและการจัดกระบวนการ (Monitoring, Measurement 

and Evaluation) 

ดว้ยความมุง่มั่นในเจตนารมณด์งักลา่วขา้งตน้  ในปี 2562  บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั HR Asia  

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

International ประเทศมาเลเซีย  และในปี 2565 บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Best Employer 

Brand Awards จัด โด ย  Employer Branding Institute แ ละ  World HRD Congress ต า ม
มาตรฐานของ CHRO Asia น ามาซึง่ความภาคภมูิใจแก่องคก์รและเป็นก าลงัใจในการพฒันางาน
ใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไป 

(8) นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสของขอ้มลู 

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ และขอ้มลูทาง
การเงิน  รวมถึงขอ้มลูดา้นอ่ืนๆ ที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง  และกระทบต่อผูถื้อหุน้  และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ
กลุม่  โดยตอ้งเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น ทนักาล และเป็นประโยชนอ์ยา่งเทา่เทียมกนั  ผา่นสื่อ
ช่องทางตา่งๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจดัท าแบบแสดงรายงานประจ าปี  เป็นตน้ 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผู้บริหาร 
พนักงานและอืน่ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 

เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค ์ บริษัทฯ จดัใหม้ีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน  
เพ่ือใหพ้นักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององคก์ร  โดยจัดใหม้ีโครงสรา้งองคก์ร  ก าหนด
ต าแหน่งงานพรอ้มดว้ยหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานเป็นองค์คณะ  ซึ่งก าหนดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นกัน  อาทิ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นตน้ โครงสรา้งกรรมการบรษัิทฯ มีองคป์ระกอบและการถ่วงดลุอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ดงันี  ้

(1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ (Board Composition and Board Relation) 

 ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการเป็นจ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ทา่น 

 คณะกรรมการมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ตอ้งมีถ่ินท่ี
อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่ หรอืหลายคน

เป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ และใหร้องประธานมีหน้าที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการ  
ซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการผูจ้ดัการและ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

เลขานกุารบริษัท

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล

สมิติเวช สขุมุวิท

ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผูอ้  านวยการเด็ก
สมิติเวช

ผูอ้  านวยการใหญ่
ฝ่ายแพทย์

ประธานเจา้หนา้ที่
ดา้นการเงิน
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(2) การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 

ท่าน  โดยมีองคป์ระกอบซึ่งเป็นลกัษณะการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารใน
สดัส่วนที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการและบรหิารจดัการงานประจ า ดงันี ้

 กรรมการอิสระ    3 ทา่น 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารในบรษัิท  2 ทา่น 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารในบรษัิท  6 ทา่น 

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการและผูม้ีอ  านาจควบคมุ 

(1) จ านวนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ทา่น ไดแ้ก่ 
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

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

2. นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ 

5. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 

6. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

7. ดร. สภุคั  ศวิะรกัษ ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ 

(2) กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 

1) กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ  มีจ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก ่

 นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ 

 นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 

 นายแพทยช์ยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร 

 แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์

2) เง่ือนไขการลงนาม 

“กรรมการสองในสีท่า่น ลงลายมอืช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 

(3) กรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มีจ านวนกรรมการอิสระ 3 คน เป็นจ านวนหนึง่ในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยมีรายนามดงันี ้
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1) นายสมชาต  อินทรทตู  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ: 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการ 

รายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็น
ปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือ
บรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การ
ใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวน
ภาระหนีด้งักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม 
แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็น 

ผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท  ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท 
หรือบริษัทย่อย   หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บรษัิท 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 
1. นายสมชาต  อินทรทตู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ ์  กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3/2563 
เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 ใหด้  ารงต าแหน่งมีวาระ 3 ปี  ตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563  ถึงวนัที่ 18 
มิถนุายน 2566 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2564 

จ านวนครัง้ 

การประชมุ 

จ านวนครัง้ 

ท่ีเขา้ประชมุ 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

4 4 

นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 4 

ดร. สภุคั  ศวิะรกัษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 3 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินงานตามขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้

1) สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย  
เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท  และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท  ซึง่
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

6.1)   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบรษัิท 

6.2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
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6.3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

6.4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

6.7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิ
หนา้ที่ตามกฏบตัร (charter) 

6.8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการ
กระท าดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ กรรมการของบริษัท  
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

7.1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.2) การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาด
หลกัทรพัยว์า่ มีรายการหรอืการกระท าดงักลา่ว 

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ท่ี 4/2563  เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2563  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพร้อมก า หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. คณะกรรมการ : 
1) นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ  ประธานคณะกรรมการ 
2) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า   กรรมการ 
3) นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ 
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2. ก าหนดวาระของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นเวลา 3 ปี นบัแต่
วนัท่ี 3 สงิหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 2 สงิหาคม 2566 

3. หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

1) ก าหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนดวิธีการสรรหาและหลกัเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดต่างๆ  ตลอดจนการพิจารณาขนาดและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

2) สรรหาบุคคลท่ีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคณะ 
กรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผูจ้ดัการ  โดยน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และ/หรอืการประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้แลว้แตก่รณี 

3) ก าหนดขัน้ตอน รูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท  กรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผูจ้ดัการ  ใหมี้ความยติุธรรมและสมเหตุ 
สมผล  สอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบ  และผลการด าเนินงานในลกัษณะที่สามารถ
จงูใจและรกัษากรรมการผูม้ีศกัยภาพและคณุภาพไวไ้ด ้

4) น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ  กรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
และกรรมการผูจ้ัดการ  เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แตก่รณี 

5) สอบทานหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า  มีความ
จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นเนือ้ความในหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงักลา่วใหเ้หมาะสม
กับระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ  และสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไปใหค้ณะกรรมการ 

สรรหาฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหม้ีการพิจารณาเปลี่ยน แปลงหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบตามความเหมาะสมตอ่ไป 

6) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7.3.3   คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ เช่น 

1.1  คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร:์ 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ: 

บริหารและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทบทวนและ
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับวิสยัทัศน ์(Vision) และคุณค่าการด าเนินงาน 
(Value) ของบรษัิทฯ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

1.2 คณะกรรมการบริหารคณุภาพและความปลอดภยั (QPSC) โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์: 
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หนา้ที่และความรบัผิดชอบ: 

1) ก าหนดนโยบาย วางแผนและจดัระบบคณุภาพ และความปลอดภยั 

2) ก ากบัติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย และตวัชีว้ดัระดบัโรงพยาบาล 

3) ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลเรื่องคณุภาพและความปลอดภยัใหท้นัสมยั และ
เป็นไปตามกฎหมาย 

4) สง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 

5) ก าหนดใหม้ีการประชมุอยา่งนอ้ย 10 ครัง้ตอ่ปี 

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้บริหาร 

7.4.1 รายช่ือและต าแหนง่ของผูบ้รหิาร 

รายนามและต าแหนง่ผูบ้รหิารของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี ้

รายช่ือผูบ้รหิาร ต าแหน่ง 

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

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเดก็สมิตเิวช 

3. นายแพทยโ์ชคชยั  จารุศริพิิพฒัน ์ ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายแพทย ์

4. นายแพทยนิ์ธิวฒัน ์ กิจศรีอไุร ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวทิ 

5. นายแพทยอ์ดนินัท ์ กิตตริตันไพบลูย ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ศรีนครนิทร ์

6. นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษส์ตัย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 

นอกจากนี ้คณะผู้บริหารฯ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารสีร่ายแรกตอ่จากผูจ้ดัการลงมามีจ านวน 13 ทา่น โดยมีรายนาม
ปรากฏในเอกสารแนบ 1. 

7.4.2 นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

(1) นโยบายการการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม  และเหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ
โดยค านึงค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนในภาคอตุสาหกรรมเดียวกนั  และบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีขนาดกิจการใกลเ้คียงกนั  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกับผล
การด าเนินงานของบรษัิทฯ  ซึง่บรษัิทฯ จะน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นผูอ้นมุตัิทกุครัง้ 

โครงสรา้งของคา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั ประกอบดว้ยรายการดงันี ้
1) บ าเหน็จกรรมการ 

2) เบีย้ประชมุกรรมการ 

3) สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล 
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(2) นโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร และพนกังาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารและพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน  โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกิจการอื่นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน  และก าลงั
ความสามารถในการจ่ายของบรษัิทฯ (Ability to Pay)  ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  และค านงึถึง
คณุสมบตัิที่เหมาะสม  ขีดความสามารถ  รวมถึงประสบการณก์ารท างาน  และจดัใหม้ีสวสัดิการ
ต่างๆ ใหพ้นกังานอย่างเหมาะสม  โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน
อย่างเครง่ครดั  ผลตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังาน  ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เช่น  
เงินเดือน  คา่ลว่งเวลา  เงินช่วยเหลอืคา่ครองชีพ  เงินโบนสั  เงินช่วยเหลอืพิเศษ  เงินประกนัสงัคม  
และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เป็นตน้  นอกจากนี ้ จดัใหม้ีสวสัดิการพนกังานดา้นอ่ืนอีก  
เช่น  สวัสดิการรกัษาพยาบาลและอ่ืนๆ เป็นตน้  ซึ่งการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทฯ และ
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการขององคก์รและเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

7.4.3 จ านวนคา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

(1) คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

คณะผูบ้ริหารผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารสี่รายแรกตอ่จากผูจ้ดัการลงมา
และผูม้ีต  าแหน่งรายท่ีสี่ทุกรายมีจ านวน 8 ท่าน ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเป็น
จ านวนเงินรวม 50.36 ลา้นบาท 

(2) คา่ตอบแทนอื่น 

เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหผู้บ้ริหารโดยไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 5-15 
ของเงินเดือน  โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหาร  
รวมทัง้สิน้ 1.01 ลา้นบาท 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

(1) จ านวนพนกังาน : 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มีพนกังานทัง้หมด 2,682 คน 

(2) ผลตอบแทนพนกังาน : 
โดยในปี 2564 บรษัิทไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 1,680 ลา้นบาท ซึง่ผลตอบแทน 

ไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินช่วยเหลอืคา่ครองชีพ  เงินโบนสั เงินช่วยเหลอืพิเศษ เงินประกนัสงัคม และ
เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้  นอกจากนีบ้ริษัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับรษัิทรวม 527 ลา้นบาท 
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(3) จ านวนพนกังานในแตล่ะสายงาน : 

ปี 2564 

บรษัิท สมิติเวช 
จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท สมิติเวช 
ศรรีาชา จ ากดั 

บรษัิท เฟิสท ์
เฮ็ลธ ฟูด้ จ  ากดั 

บรษัิท ดิจิทลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์

จ  ากดั 

บรษัิท 
สมวรรธน ์

เฮลท ์จ ากดั 

พนกังานปฏิบตัิการ/บรกิาร (คน) 2,159 818 38 10 15 

พนกังานบรหิาร (คน) 40 13 7 6 3 

พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 483 - 10 - - 
รวม (คน) 2,862 831 55 16 18 

คา่ตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 1,680 445 48 24 10 

(4) บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัส าคญัใน 3 ปีที่ผา่นมา 

7.6  ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.6.1 เลขานกุารบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 8/2551  เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2551  ไดม้ีมติแตง่ตัง้ นางนาฏสภุา  
ไชยะกลุ เป็นเลขานกุารบรษัิท มผีลตัง้แตว่นัท่ี 18 สงิหาคม 2551 เป็นตน้มา 

  หนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัของเลขานกุารบรษัิท: 

1. ติดตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้พึงปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ
องคก์ร  เพื่อใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

2. จัดเตรียมการประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท 
และขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี  โดยรวมถึงการเตรียมระเบียบวาระการประชมุ  หนงัสือ เชิญประชุม 
เอกสาร ประกอบการประชุม  บนัทึกรายงานการประชุม  แจง้มติท่ีประชุมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง 
และติดตามการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุ 

3. จัดท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ  รายงานประจ าปี  รายงานผูถื้อหุน้  และรายงาน
คณะกรรมการ และรายงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและที่เก่ียวขอ้ง
ตามกฎหมาย  รวบรวมน าเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงาน
ดงักลา่ว 

5. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบั
ดแูลองคก์รตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานนัน้ๆ 

6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ ใหข้อ้มลูขา่วสารตา่งๆ รวมถึงใหท้ราบสทิธิของผูถื้อหุน้ 

7. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

8. ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

9. และอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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7.6.2 งานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

งานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธ์นัน้  บริษัทฯ ยงัไม่ไดจ้ัดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะ  แต่ไดม้อบหมายให้
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน  ผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห ์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก อีกทั้ง การ  
ประสานงานกบันกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษัทใหญ่หรือบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ให้
ข้อมูลนักลงทุนหรือผู้สนใจในภาพรวมของเครือข่ายอีกด้วย  ทั้ง นี ้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ  

ขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ท่ี เลขานุการบริษัทฯ   โทรศัพท์ 02-022-2677   หรือที่  Website: 
www.samitivejhospitals.com  หรอื ที่ E-mail address:  info@samitivej.co.th 

7.6.3 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

คา่ธรรมเนียมตรวจสอบที่บรษัิทจ่ายใหแ้ก่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา สามารถสรุปไดด้งันี ้

หน่วย : บาท 

ปี 
คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบ 

รวม 
บรษัิท บรษัิทในเครอื 

2562 1,582,000   972,000 2,554,000 

2563 1,582,000   972,000 2,554,000 

2564 1,582,000   1,122,000 2,704,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@samitivej.co.th


 

                                     98 

                                                   รายงานประจ าปี 2564 

 

 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผา่นมา 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

(1) การสรรหากรรมการ 

เมื่อบริษัทฯ มีความตอ้งการสรรหากรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and 

Remuneration Committee) ใหท้ าหนา้ที่เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งนัน้ๆ  โดยค านึงถึงคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความน่าเช่ือถือ  ความ
หลากหลายในสาขาวิชาชีพขององคค์ณะ  ความสามารถในการอทุิศเวลาใหก้บับรษัิทฯ และอื่นๆ  
และน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้แลว้แตก่รณี 

(2) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนใน
การเลอืกตัง้กรรมการ  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้ทกุคนมีเสยีงเทา่กบัหุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคน จะใชค้ะแนนเสยีงซึง่มอียูท่ัง้หมดตามขอ้ 1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัเลือกเป็นกรรมการเท่ากบั
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพงึจะมี ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น 

ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4) ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุ
กบัสว่นหนึง่ในสาม 

5) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทฯนัน้ ให้
จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็น
ผูอ้อกจากต าแหนง่ 

6) นอกจากกรรมการจะพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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(3) การแตง่ตัง้กรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งลงก่อนครบวาระ 

1) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย
บรษัิทมหาชนจ ากดั  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่
วาระกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน  ซึง่บคุคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว  จะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  และมติของ
คณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงดังกล่าว  ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

2) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม  ให้
กรรมการท่ีเหลอือยูก่ระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุ
ผูถื้อหุน้  เพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้  การประชุมใหก้ระท า
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีจ านวนกรรมการว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์
ประชุม  และบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนนัน้ใหอ้ยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงวาระที่ยงัเหลอือยู่
ของกรรมการซึง่ตนแทน 

(4) การสรรหากรรมการอิสระ 

การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ค านึงถึงคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รื่อง
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทนุดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้
ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของ
กรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง
การใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผู้
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มีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ี
กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ
เก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์
อ่ืนท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะ กรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมี
ความ สมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษา
กฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย   หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบรษัิท 
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(5) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ  จะไดร้บัการแต่งตัง้โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือโดยคณะกรรมการ  ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระและตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้

1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ  ใหต้ัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ี
เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

3) มีคณุสมบตัิที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(6) การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 

เมื่อบริษัทฯ มีความตอ้งการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู  คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
ใ ห้ค ณ ะ กร รมก ารสรรหาแ ละ พิจารณ าค่าตอ บแ ทน  (Nomination and Remuneration 

Committee) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนัน้ๆ และน าเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการพิจารณา 

8.1.2 การเขา้รว่มประชมุและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

คา่ตอบแทนกรรมการ: 

คณะกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ ตามจ านวนที่ประชุมผูถื้อหุน้
เป็นผูก้  าหนด ซึง่รวมถึงเบีย้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย โดยในปี 2564 คณะกรรมการของ
บริษัทฯ มีจ านวน 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 16,115,000.- บาท โดยมีรายนาม
คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 

ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

บรษัิท 

เงินบ าเหน็จท่ี
ไดร้บัอนมุตัิ

จ่ายในปี 2564 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

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) นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์ 210,000 1,647,059 80,000 - 1,937,059 

4) นายประดษิฐ์  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  ศวิะรกัษ ์ 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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8.1.3 การก ากบัดแูลบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัโดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ 6.3.5 

8.1.4 การติดตามใหม้ีการปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการ 

ในปี 2564 ไดต้ิดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการอย่าง
ตอ่เนื่อง  และไมพ่บรายงานการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ใดๆ   

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินงานตามขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้แนวทางการ
ปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดแ้นะน าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบตัิ โดยในปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปเป็นรายงานท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในเรือ่งตา่งๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4 

8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

(1) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุม

คณะกรรมการ 

การประชุม 

สามัญผู้ถอืหุ้น 

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ 6/6 1/1 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

6/6 1/1 

นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

6/6 1/1 

นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ 6/6 1/1 

นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ 6/6 1/1 

น.พ. ชยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการผูจ้ดัการและ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

6/6 1/1 

ดร. สภุคั  ศวิะรกัษ์ กรรมการ  กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1 

พ.ญ. สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ 6/6 1/1 
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(2) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปี 2564 

จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

ทีเ่ข้าประชุม 

นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

4 4 

นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 4 

ดร. สภุคั  ศวิะรกัษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 3 

 

(3) การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปี 2564 

จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

ทีเ่ข้าประชุม 

นายประดษิฐ์  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 

คณะกรรมการได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยในทุกไตรมาส  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ โดยสรุปไดว้่า  ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีดี  มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายการขอ้มลูทางการเงิน ปี 
2564 อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป อีกทัง้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ
เง่ือนไขของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2  รายการระหว่างกนั 

9.2.1  ปรมิาณรายการในรอบปี 2564 

        รายการทั่วไปของบรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
(1) รายการรบั 

หน่วย : พนับาท 

มูลค่ารับรวม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ ์ บรกิาร
รกัษาพยาบาล 

บรกิารตรวจ
วิเคราะห ์

ยา และ
เวชภณัฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอ่ืน เงินปันผลรบั ดอกเบีย้รบั 

1. บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ บรษัิทใหญ่ 2,487 159 274 433 699 - 2,098 

2. บจก.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์ บรษัิทรว่ม 304 158 - - 3,977 23,673 - 
3. บจก. สมิติเวช ศรรีาชา บรษัิทยอ่ย 2,705 36 217 21,528 12 65,971 - 

4. บจก. เออรว์ิ่ง เชอริเดน เอส อี บรษัิทยอ่ย - - - - 7,200 19,996 - 

5. บจก. เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟูด้ บรษัิทยอ่ย 2,090 263 - - 630 2,800 - 

6. บจก. เอส วี โฮลดิง้ บรษัิทยอ่ย - - - - 144 - - 

7. Samitivej International Co.,Ltd. บรษัิทยอ่ย -5 - 235 - - - - 

8. บจก. ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์ บรษัิทยอ่ย 1,547 200 - - 43 - - 

9. บจก. สมิติเวช ชลบรุ ี กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

3,412 172 60 11,744 124 - - 

10.  บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

2,603 31 50 - 101 - - 

11.  บมจ. ธนบรุ ีเมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

390 16 3 7,572 73 - - 

12.  บจก. เอ็น เฮลท ์พยาธิวิทยา กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

3 30,842 - - - - - 

13.  บจก. กรนีไลน ์ซินเนอรจ์ี ้ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

366 195 - - 9,215 - - 

14.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

191 60 357 - - - - 
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มูลค่ารับรวม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ ์ บรกิาร
รกัษาพยาบาล 

บรกิารตรวจ
วิเคราะห ์

ยา และ
เวชภณัฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอ่ืน เงินปันผลรบั ดอกเบีย้รบั 

15.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

3 1 11 - - - - 

16.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 69 - - - - 

17.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 187 - - - - 

18.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 สนามจนัทร ์

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

1 - 25 - - - - 

19.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 พระประแดง 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

1 - 25 - - - - 

20.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

241 7 24 - 4 - - 

21.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

8 - - - - - - 

22.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 354 - - - - 

23.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 5 - - - - 

24.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 77 - - - - 

25.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 127 - - - - 

26.  บจก. วฒันเวช กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

1 - - - - - - 

27.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมยุ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 1 - - - - 

28.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฏร ์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 6 - - - - 

29.  บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2 กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

26 - - - - - - 

30.  บจก. ไบโอ โมเลกลุาร ์แลบบอรา
ทอรสี ์(ประเทศไทย) 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 83 - - 

31.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 1 - - - - 
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มูลค่ารับรวม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ ์ บรกิาร
รกัษาพยาบาล 

บรกิารตรวจ
วิเคราะห ์

ยา และ
เวชภณัฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอ่ืน เงินปันผลรบั ดอกเบีย้รบั 

32.  บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบรุ ี กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 565 - - 

33.  บจก. เปาโล สมทุรปราการ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

2 1 - - - - - 

34.  บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 160 - - 

35.  บมจ. การบินกรุงเทพ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

16 4 - - - - - 

36.  บจก. วนั สามสิบเอ็ด กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

30 10 - - - - - 

37.  บจก. รชิเนส แอน เวลตี ้ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 231 - - 

38.  บจก. ดิจิทลั เวนเจอรส์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

175 95 - - - - - 

39.  บจก. วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

1,461 113 - - - - - 

40.  บมจ. กรุงเทพประกนัสขุภาพ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

6 4 - - - - - 

41.  บจก. บีดีเอ็มเอส แอคเคา้ทต์ิง้ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

253 145 - - - - - 

42.  บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 15 - 4 - - 

43.  บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

1,130 30 - - - - - 

44.  บจก. เฮลท ์พลาซา่ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 180 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     107 

                                                   รายงานประจ าปี 2564 

 

 

(2) รายการจ่าย  

หน่วย : พนับาท 

มูลค่าจ่ายรวม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ความ 

สมัพนัธ ์

บรกิารรกัษา 

พยาบาล 

บรกิาร
ตรวจ

วิเคราะห ์

ยาและ
เวชภณัฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอ่ืน เงินปันผล
จา่ย 

ดอกเบีย้
จา่ย 

1. บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ บรษัิทใหญ่ 19,861 - 297 140,208 5,921 1,819,517 - 

2. บจก. เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิส
เท็มส ์

บรษัิทรว่ม 
- 175,293 30,945 28,042 22,738 - - 

3. บจก. สมิติเวช ศรรีาชา บรษัิทยอ่ย 273 - 2 - - - 2,230 

4. บจก. เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟูด้ บรษัิทยอ่ย - - 626 5,136 19,232 - - 

5. Samitivej International 

Co.,Ltd. 

บรษัิทยอ่ย 
3 - - - 302 - - 

6. บจก.ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์ บรษัิทยอ่ย 522 - - - 8,380 - - 

7. บจก. สมิติเวช ชลบรุ ี กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

41 - - - 206 - - 

8. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

202 - - - 340 - - 

9. บมจ. ธนบรุ ีเมดิเคิล เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

78 - - - 33 - - 

10. บจก. เอ็น เฮลท ์พยาธิวิทยา กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- 163 - - - - - 

11. บจก.ไบโอโมเลกลุลา่รแ์ลบบอรา
ทอรีส่ ์(ประเทศไทย) 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- 198,397 - - - - - 

12. บจก. กรนีไลน ์ซินเนอรจ์ี ้ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - 29,618 147 - - 

13. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนน่ิง กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 713 - - 

14. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

25 - 28 - - - - 

15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 49 - - - - 

16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมยุ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 119 - - - - 

17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

2 - 264 - - - - 

18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ราชสีมา 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

26 - 53 - - - - 
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มูลค่าจ่ายรวม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ความ 

สมัพนัธ ์

บรกิารรกัษา 

พยาบาล 

บรกิาร
ตรวจ

วิเคราะห ์

ยาและ
เวชภณัฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอ่ืน เงินปันผล
จา่ย 

ดอกเบีย้
จา่ย 

19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 35 - - - - 

20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม่ 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

12 - 90 - - - - 

21. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงราย 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 29 - - - - 

22. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอนแก่น 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

4 - 137 - - - - 

23. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1 กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

32 - - - - - - 

24. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2 กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

35 - 37 - 1 - - 

25. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3 กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

39 - - - - - - 

26. บจก. บีดีเอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - 16,675 - - - 

27. บจก. เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี ่ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 6,357 
              

- 
- - - 

28. บจก. วิทยกุารบินแหง่ประเทศ
ไทย 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 310 - - 

29. บจก. บางกอกแอรท์วัร(์1988) กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 338 - - 

30. บมจ. เยเนอรลั ฮอสปิตลั 
โปรดคัส ์

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 131 - - - - 

31. บจก. เซฟดรกั เซ็นเตอร ์ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 12,563 - 93 - - 

32. บจก. สหแพทยเ์ภสชั กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 8,424 - - - - 

33. บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 3,284 - - - - 

34. บมจ. ศนูยก์ารแพทยไ์ทย กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

5 - - - - - - 

35. บจก. วฒันเวช กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

7 - - - - - - 

36. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 62 - - - - 
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มูลค่าจ่ายรวม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ความ 

สมัพนัธ ์

บรกิารรกัษา 

พยาบาล 

บรกิาร
ตรวจ

วิเคราะห ์

ยาและ
เวชภณัฑ ์

บรหิารงาน บรกิารอ่ืน เงินปันผล
จา่ย 

ดอกเบีย้
จา่ย 

37. บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

5 - 7 - - - - 

38. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
พิษณโุลก 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 74 - - - - 

39. บมจ. โรงพยาบาลศรรีาชานคร กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

3 - - - - - - 

40. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ
เพชรบรุี 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 2 - - - - 

41. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพ 

สนามจนัทร ์

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 3 - - - - 

42. บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพ 

พระประแดง 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 94 - - - - 

43. บจก. เปาโล เมดิด กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

7 - - - - - - 

44. บจก. รชิเนส แอนด ์เวลตี ้ กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 98 - - 

45. บจก. บีดีเอ็มเอส จดัการ
ทรพัยส์ิน 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 5,174 - - 

46. บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพ 

เมืองราช 

กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 84 - - - - 

 

9.2.2  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ในปี 2564 บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยและบุคคล  หรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัแสดงในขอ้ 
9.2.1 และโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และในงบการเงินของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ยประจ าปี 2564 ประกอบ 

9.2.3  ลกัษณะรายการและขัน้ตอนการท ารายการ 

          (1)  ลกัษณะรายการ 

รายการระหว่างบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
เก่ียวขอ้งกนัที่เกิดขึน้ในปี 2564 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตท่ีุ 8 
เรือ่ง รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถจ าแนกลกัษณะรายการท่ีเก่ียวโยงไดเ้ป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 
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(1.1) รายการธุรกรรมที่เป็นการคา้ปกติและธุรกรรมที่สนบัสนนุธุรกิจปกติ 
บรษัิทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัท่ีมีลกัษณะเป็นรายการหรอืธุรกรรม

ทางการคา้ปกติทั่วไป เช่น รายการรายไดจ้ากค่ารกัษาพยาบาลท่ีเกิดจากการสง่ต่อผูป่้วย
ระหว่างกนั รายไดค้่าตรวจวิเคราะห ์การจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ ์และการจดัซือ้จดัจา้ง เป็น
ตน้ ซึ่งรายการดงักลา่วเป็นความจ าเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการรกัษาพยาบาลหรือเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
และกลุม่บรษัิทฯ โดยรวม โดยมีเง่ือนไขทางการคา้และลกัษณะรายการไมแ่ตกตา่งจากการ
ท ารายการกับคู่ค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกภายใต้สถานการณ์เดียวกันและมีความ
สมเหตสุมผล ส าหรบักรณีที่ไมม่ีราคาตลาดอา้งอิงก็จะเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงไว ้

(1.2) รายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกนักบับริษัทใหญ่  บริษัท
ย่อยและบริษัทในเครือข่ายทั้งในด้านรับและให้ความช่วยเหลือโดยทุกฝ่ายจะไดร้บั
ประโยชน์ที่คุ้มค่าและหรือดีกว่าสถาบันอื่น อีกทั้งเอือ้อ าน วยให้บริษัทฯสามารถลด
ค่าใชจ้่ายดา้นอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมและเพิ่มรายไดจ้ากอตัราพิเศษจากการใหกู้ย้ืมเงินเมื่อ
มีเงินสดคงเหลอืโดยสรุปรายการได ้2 ลกัษณะดงันี ้
(1.2.1)   การใหกู้ย้ืมระหวา่งกนั เป็นรายการกูห้รือใหกู้ย้ืมเงินมีระยะเวลาเพ่ือประโยชนใ์น

การปรบัโครงสรา้งหนีก้บัสถาบนัการเงินหรอืเพื่อใหเ้ป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 

(1.2.2) โครงการบริหารสภาพคลอ่ง (Centralized Liquidity Management Program)ซึง่
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับเครือข่ายบริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“BDMS”) หรือเรียกว่า “Cash Pooling” โดย 

ณ สิน้วนัระบบจะท าการโอนเงินจากบญัชียอ่ยไปฝากไวก้บับญัชีบรษัิทใหญ่ซึ่งจะ
แสดงสถานะบญัชีกูย้ืมระยะสัน้และคิดดอกเบีย้ระหวา่งกนัในขณะท่ีบริษัทยอ่ย
รายใดมีความตอ้งการใชเ้งินบรษัิทใหญ่จะน าสภาพคลอ่งสว่นเกินของกลุม่โอนไป
ยงับรษัิทยอ่ยผูต้อ้งการใชเ้งินซึง่การคิดอตัราดอกเบีย้ที่ดีกวา่หรอืเป็นไปตามอตัรา
ตลาด 

ทัง้นี ้ที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ไดอ้นมุตัิให ้

บรษัิทฯ สามารถบรหิารจดัการสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ โดยการฝากเงินกบั BDMS 
ภายในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยไดร้บัดอกเบีย้เงินฝากในอัตราถัวเฉลี่ยของ
ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชยช์ัน้น า 4 แห่ง และการรบั
วงเงินกูย้ืมจาก BDMS ภายในวงเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยตอ้งช าระดอกเบีย้เงิน
กู้ยืมในอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ชั้นน า 4 แห่ง ลบด้วยอัตรา 

รอ้ยละ 2.25 ผา่นระบบบรหิารสภาพคลอ่ง หรอื Liquidity Management System 

ท่ีจัดท าผ่านธนาคารพาณิชย ์ร่วมกับเครือข่ายของ BDMS เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
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ทางการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีเงิน
ส่วนเกินหรือส่วนขาด อย่างไรก็ดี มูลค่าเงินตน้ที่บริษัทฯ ฝากไวก้ับ BDMS และ
มูลค่ายอดหนีเ้งินตน้ท่ีบริษัทฯ กูย้ืมจาก BDMS ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมี
มลูคา่ไมเ่กิน 1,000 ลา้นบาท (โดยนบัเงินฝากและเงินกูแ้ยกตา่งหากจากกนั) ทัง้นี ้
จะมีการสอบทานนโยบายการก าหนดอตัราดอกเบีย้ส าหรบับริษัทในเครืออย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้หรือเมื่อมีเหตุการณผิ์ดปกติ เพ่ือก าหนดอตัราดอกเบีย้ระหวา่ง
บรษัิทในเครอืใหม้ีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาระเงินกูย้ืมระหวา่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 

 เงนิกู้ยืม เงนิใหกู้้ยืม 

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง เงินกูย้ืมระยะสัน้ เงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาว 

เงินใหกู้ย้ืม
ระยะสัน้ 

1.  บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ - - 556,791 

2.  บจก. สมิติเวช ศรรีาชา 895,438 - - 
 

(1.3) ธุรกรรมประเภทอื่น 

รายการธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กลา่วมาขา้งตน้ซึง่เป็นธุรกรรมที่จดัได้
ว่าเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคบัท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญัติ
ดงักลา่ว  และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งทกุประการ  โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ  รวมถึงการขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามล าดบัแลว้แต่
กรณี 

(2) ขัน้ตอนการท ารายการ 

(2.1)  รายการท่ีเก่ียวโยง 

ตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ฉบบั
แกไ้ข ซึ่งมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และส านกังาน กลต. ไดมี้หนงัสือเวียน
ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 ใหบ้รษัิทอาจน ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการธุรกรรม
ทางการคา้ปกติหรือรายการสนับสนุนการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไประหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือขออนุมัติใน
หลกัการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการท ารายการดงักลา่วเพ่ือใหก้ารบริหารงานของ
บรษัิทฯ มีความคลอ่งตวั ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  ครัง้ที่ 9/2551 เมื่อวนัท่ี 15 
กันยายน 2551 จึงไดม้ีมติอนุมัติในหลกัการใหฝ่้ายจัดการสามารถพิจารณาการเขา้ท า
รายการธุรกรรมท่ีจัดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันในกรณีท่ีรายการดงักล่าวมีขอ้ตกลงทาง
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การคา้ตามปกติทั่วไป  ซึ่งมีลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไป  
ภายใต้สถานการณ์เดียวกันดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลท่ีตนผูมี้
สถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้ พรอ้มกับใหร้ายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ   

(2.2)  รายการธุรกรรมประเภทอื่น 

บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามขัน้ตอนท่ีก าหนดในพระราชก าหนดหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
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9.2.4 นโยบายและแนวโนม้การท ารายการ 

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 

รายการธุรกรรมที่เป็นการคา้ปกติ 
เช่น การใหบ้ริการรกัษาพยาบาล 
การส่งต่อคนไขร้ะหว่างกัน การ
ใหบ้รกิารตรวจวิเคราะห ์เป็นตน้ 

บริษัทมีนโยบายใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้บริษัทใหญ่และ
บริษัทในเครือข่ายคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อยกับบุคลที่มีความเก่ียวโยงกันในราคาตลาดโดยมี
อัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และมี เ ง่ือนไขการช าระเงิน
ตลอดจน เง่ือนไขการคา้อื่นๆ เทา่เทียมหรอืเป็นเง่ือนไขในลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่แตกต่างกบัท่ีบริษัทและบริษัทย่อย พงึกระท ากบั
ผู้ร ับ บริการอ่ืนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอ่ืนๆ 
ทั่วไปภายใตส้ถานการณเ์ดียวกนั 

รา ย ก า ร ธุ รก รรม ท่ีสนับสนุน
การค้าทั่วไป เช่น ลูกหนีก้ารคา้ 
เจา้หนีก้ารคา้ เป็นตน้ 

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอ่ยรวมทัง้บริษัทใหญ่และในเครอืขา่ย
มีรายการซือ้สินคา้และบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑต์่างๆ การ
จัดซือ้จัดจ้าง การเข้าท าสัญญาว่าจ้าง สัญญาก่อสร้างหรือ
สญัญา จัดซือ้จัดจ้างระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยกบับคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบับรษัิท ซึง่รายการดงักลา่วเป็น
รายการท่ีเกิดขึน้เพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยรายการดงักลา่วจะตอ้งมีราคาค่าสนิคา้ หรืออตัราค่าบริการ
ตามราคาตลาดท่ีสามารถแข่งขัน หรืออา้งอิงท่ีมาของราคาค่า
สินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเ ง่ือนไขการช าระเงิน
ตลอดจนเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการอื่นๆไมแ่ตกตา่งจากการท่ีบรษัิท
และบริษัทย่อยเข้าท าธุรกรรมกับคู่ค้ารายอ่ืนๆ ทั่วไปภายใต้
สถานการณเ์ดียวกนั 

การใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงิน 

บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
ภายในกลุ่มรวมถึงบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่าย โดยมีศนูย์
รวมการบริการจัดการทางการเงินไวท่ี้ส่วนกลางเพ่ือใหเ้กิดการ
บริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี ้ การเข้าท า
รายการดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ กฎระเบียบหรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทนุและเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้
แลว้แตก่รณี 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 

และตัวแทนตดิตอ่ประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ์

ต าแหนง่ : ประธานกรรมการ  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 26 เมษายน 2543 

อาย ุ(ปี) : 83 

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

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์: 
2559 - 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  คณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน 

2558 – 2560 สมาชิกและประธานอนกุรรมาธิการปฏิรูปการเงิน การคลงั  สภาขบัเคลือ่นการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

2557 – 2558 สมาชิกสภาและประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงิน การคลงั  สภาปฏิรูป
แหง่ชาติ (สปช.) 

2557 – 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  สถาบนัพระปกเกลา้ 

2554 – 2559 กรรมการและประธานอนกุรรมการระบบการเงินการคลงั คณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

2551 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลงั 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ดบัเบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program DCP 6/2001 

 Role of the Chairman Program RCP 6/2001 

 Director Certification Program Update DCPU 

5/2015 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
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2.  นายสมชาต  อินทรทตู 

ต าแหนง่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 27 พฤษภาคม 2552 

อาย ุ(ปี) : 84 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (BBA.) 

 พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ปรอ.4 

ประสบการณ ์: 
2540 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2562 ประธานกรรมการ บรษัิท กนัตนากรุป๊ 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  านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

     การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอืน่: 

ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท  บรษัิท กนัตนากรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  มลูนิธิพนกังานธนาคารทหารไทย 

2541 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  มลูนิธิศนูยส์รินิธร เพื่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์
แหง่ชาต ิ

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Directors Accreditation Program รุน่ท่ี 22 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
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3.  นายไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์

ต าแหนง่ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 27 พฤษภาคม 2552 

อาย ุ(ปี) : 67 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Northeastern University สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์Tufts University, USA. 

ประสบการณ ์: 
2547 - 2551 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2521 - 2547 ต าแหนง่สดุทา้ย : กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป  บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท อาเซยีนโปแตชชยัภมูิ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท เมเจอร ์ซีนเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั 

(มหาชน) 
2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท วนชยักรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

 หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) 

การอบรมอื่นๆ :  หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 
(ปรอ.) รุน่ท่ี 16 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันา
เมือง (มหานคร รุน่ 1)  

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
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4.  นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล 

ต าแหนง่ : กรรมการ / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 29 เมษายน 2553 

อาย ุ(ปี) : 63 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 เนติบณัฑิตไทย 

 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: 

ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  บรษัิท ธนบรุ ีเมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษัิท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อูต่ะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวเิอชั่น จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษัิท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เชน้จ ์2561 จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เอ-ไทม ์มเีดีย จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท วนั สามสบิเอ็ด จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เอ็กแซก็ท ์ซีเนรโิอ จ ากดั 

 กรรมการ แอ็กซ ์สตดูิโอ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท ประสทิธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บรษัิท บีดีเอม็เอส เทรนนิ่ง จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท บีดีเอม็เอส จดัการทรพัยส์นิ จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท รอยลับางกอกเฮ็ลธแ์คร ์จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี ่(อ  านวยเภสชั) จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท กรุงเทพเซฟดรกั จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บรษัิท เซฟดรกัเซ็นเตอร ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
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 กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษัิท เปาโลเมดิค จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เปาโล สมทุรปราการ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท การแพทยส์ยาม จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษัิท เนชั่นแนล เฮ็ลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษัิท บีดเีอ็มเอส เวลเนส คลนิิก จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท บีดเีอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท บีดเีอ็มเอส แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท กรุงเทพเฮลคิอปเตอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท บางกอกแอรเ์วยส์โฮลดิง้ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท ครวัการบินกรุงเทพ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท บรกิารภาคพืน้การบินกรุงเทพเวิลดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอรว์ิส จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอฟเอสพีจีคารโ์ก ้จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certificate Program รุน่ท่ี 29 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
 

5.  นางนฤมล  น้อยอ ่า 

ต าแหนง่ : กรรมการ / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 5  เมษายน  2556 

อาย ุ(ปี) : 64 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินิยม) การเงินและการคลงั 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยั นอรท์
เท็กซสัสเตท  สหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ ์: 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน  บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

javascript:showCompanyProfile('0107535000192','6')
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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 

 สมาคมนกัเรยีนเกา่ราชินี ในพระบรมราชินปูถมัภ ์

- รางวลันกัเรยีนเก่าดีเดน่ ปี 2563 ประเภทท่ี 2 ผูป้ระสบความส าเรจ็ในการ
ท างานหรอืในวชิาชีพทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 มลูนิธิเพื่อสงัคมไทย โครงการหนึง่ลา้นกลา้ความดตีอบแทนคณุแผน่ดิน 

1)  นกับรหิารดีเดน่แหง่ปี 2562 

2)  สตรตีวัอยา่งแหง่ปี 2562 

 Institutional Investor All-Asia Executive Team 2019  

-     Special Achievement Awards: Best CFO Healthcare & Pharmaceutical 

Industry 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม/ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุส/ 
กรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้น
การเงิน/ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน (วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 1/4/2551) 
บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  บรษัิท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

ปี 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั 

 ประธานกรรมการ  บรษัิท กรุงเทพประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ  บรษัิท บีดีเอม็เอส แอคเคาทต์ิง้ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ประสทิธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บรษัิท เปาโลเมดคิ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท เปาโล สมทุรปราการ จ ากดั 
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 กรรมการ  บรษัิท การแพทยส์ยาม จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท ศนูยก์ารแพทยไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 

 กรรมการ  บรษัิท บีดเีอ็มเอส เวลเนส คลนีิค จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บีดเีอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ จ ากดั 

 กรรมการ  บรษัิท บางกอก มีเดยี แอนด ์บรอดคาสติง้ จ ากดั 

 กรรมการ บรษัิท อูต่ะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวเิอชั่น จ ากดั 

การอบรมของสมาคม
สง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย: 

 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” 

 C E O  C L U B  2019 หั ว ข้อ  “ G L O B A L  R I S K S :  W H A T  A R E  T HE 
IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 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) ครั้งที่  
3/2562 หวัขอ้ “การทบทวนการก ากบัดแูลของงบการเงินรายไตรมาส” 

 TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่  
1/2562  หวัขอ้ “นโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทุนและการ
สนบัสนนุการท างานของบรษัิทจดทะเบียน” 

 หลกัสตูร “นกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ” 
(วธอ.) รุน่ท่ี 3 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 15  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
(วตท.) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

 Financial Executive Development Program รุ่ น ที่  12 จัด โ ด ย  The Thai 

Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions 

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

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
 

6.  นายแพทยช์ัยรัตน ์ ปัณฑุรอัมพร 

ต าแหนง่ : กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 25 พฤศจิกายน 2556 

อาย ุ(ปี) : 67 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  วิทยาศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 แพทยศาสตรบ์ณัฑติ ศิรริาชพยาบาล 

 วฒุิบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขาสตูินรเีวช ศิรริาชพยาบาล 

ประสบการณ ์: 
2550 – 2552 รองผูอ้  านวยการ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์

2552 – 2554 ผูอ้  านวยการ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรรีาชา 

2554 – 2558 ผูอ้  านวยการ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์

2555 – 2556 รองประธานคณะผูบ้รหิาร  บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 กรรมการ  บรษัิท สมิตเิวช ชลบรุ ีจ ากดั 

2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท สมิติเวช ศรรีาชา จ ากดั 

2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท ธนบรุ ีเมดเิคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท บีเอ็นเอช เมดเิคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั 

2558 – 2561 กรรมการ บรษัิท กรนีไลน ์ซินเนอรจี์ ้จ ากดั 

2559 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท สมิติเวช ศรรีาชา จ ากดั 

2561 – 2562 กรรมการ บรษัิท ดจิิทลั เวนเจอรส์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บรษัิท ธนบรุ ีเมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
2561 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตักิาร  บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สมิตเิวช ศรรีาชา จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟูด้ จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เออรว์ิ่ง เชอรเิดน เอส อี จ ากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ไบโอ โมเลกลุลาร ์แลบบอราทอรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ  บรษัิท สมิติเวช ชลบรุ ีจ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิท กรนีไลน ์ซินเนอรจี์ ้จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดจิิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทยพาณิชย ์โพรเทค จ ากดั   
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 99 

 Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุน่ท่ี 5/2016 

การอบรมอื่นๆ :  หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Executive 

Program, Kellogg School of Management 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Forces of Change: New 

Strategies for the Evolving Health Care 

Marketplace, Harvard University 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Cleveland Clinic’s Samson 

Global Leadership Academy for Healthcare 

Executives 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ส  าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.) รุน่ท่ี 1 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุน่ท่ี 19 

 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 2 



 

                                     186 

                                                   รายงานประจ าปี 2564 

 

 

 หลกัสตูร การบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 

7 (มส.7)  สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์

(TEPCoT) รุน่ท่ี 10/2017 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส.) 
รุน่ท่ี 23 วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
 

7.  ดร. สุภคั  ศิวะรักษ ์

ต าแหนง่ : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 17 สงิหาคม 2561 

อาย ุ(ปี) : 64 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์และวรรณคดีภาษาองักฤษ Georgetown 

University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ ์: 
2559 – 2561 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และอนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2556 – 2559 ประธานกรรมการ  บรษัิท บรหิารสนิทรพัยส์าทร จ ากดั 

2554 – 2556 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และอนกุรรมการสรรหาและพฒันาบรษัิทจด
ทะเบียน  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2552 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
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2551 – 2552 กรรมการ  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 

2551 – 2552 ประธานกรรมการ  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั 

2546 – 2551 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล  บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 
(มหาชน)  

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย 

ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ส  านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ปัจจบุนั ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย  กลุม่บรษัิท จารด์ีน แมธทีสนั 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท พรูเด็นเชียล 
ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  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 :  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ 2550 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงิน(FINEX IV) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 10 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
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8.  แพทยห์ญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย ์

ต าแหนง่ : กรรมการ / กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / รองประธานคณะผูบ้รหิาร  
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 10 เมษายน 2562 

อาย ุ(ปี) : 62 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 วฒุิบตัรผูเ้ช่ียวชาญ สาขากมุารเวชศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรบัผูบ้รหิาร  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 อนมุตัิผูเ้ช่ียวชาญ สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 

ประสบการณ ์: 
2558 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเด็กสมติิเวช 

2545 – 2557 รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น : 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟูด้ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เออรว์ิ่ง เชอรเิดน เอส อี จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดจิิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 280 

การอบรมอื่นๆ :  Senior Executive Program (SEP), Sasin 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส าหรบัผูบ้รหิาร
ทางการแพทย ์(ปธพ.) รุน่ท่ี 2 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 9 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 6/6 

มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ : 

ใช ่

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไมม่ี 
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9.  นายแพทยโ์ชคชัย  จารุศิริพิพัฒน ์

ต าแหนง่ : ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายแพทย ์

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 15 กรกฎาคม 2556 

อาย ุ(ปี) : 67 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

 วฒุิบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขาอายรุศาสตร ์

 แพทยป์ระจ าบา้น โรงพยาบาลศริริาช 

 นกัเรยีนทนุอานนัทมหิดล ศกึษาทางดา้นโรคไต มหาวิทยาลยั Colorado 

Health Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A. 

 อนมุตัิบตัรผูช้  านาญสาขาอายรุศาสตรโ์รคไต 

ประสบการณ ์: 
2553 – 2556 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวิท 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ไชนา่ทาวน ์

การอบรมอื่นๆ : Advanced Management Program, Harvard Business 

Review 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
 

10. นายแพทยนิ์ธิวัฒน ์ กิจศรีอุไร 

ต าแหนง่ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวิท 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 1 มกราคม 2559 

อาย ุ(ปี) : 63 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 วิทยาศาสตรก์ารแพทยม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 สตูินรเีวชกรรม 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  โรงพยาบาลรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 
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การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท Samitivej International Company Limited (Myanmar) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เออรว์ิง เชอรเิดน เอสอี จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟูด้ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท 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 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
 

11. นายแพทยอ์ดนัินท ์ กติติรัตนไพบูลย ์

ต าแหนง่ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ศรนีครนิทร ์

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 1 กนัยายน 2558 

อาย ุ(ปี) : 57 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Certificate Board of Obstetrics and Gynecology  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณ ์: 
2556 – 2559 กรรมการ บรษัิท ธนบรุ ีเมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ธนบรุี 
2553 – 2556 ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์

2548 – 2553 ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบเีอ็นเอช 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น: 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เออรว์ิ่ง เชอรเิดน เอสอี จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เฟิสท ์เฮ็ลธ ฟูด้ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส วี โฮลดิง้ จ ากดั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย : Director Certification Program รุน่ท่ี 178 

การอบรมอื่นๆ :  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 7 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุน่ท่ี 27 

 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 3 
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สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
 

12.  นายจิรัฐ  จกัรพ์ิทกัษส์ตัย ์

ต าแหนง่ : ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงิน 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 1 ตลุาคม 2554 

อาย ุ(ปี) : 48 

คณุวฒุิทางการศกึษา :  ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ประสบการณ ์: 
2552 – 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี  โรงแรมเพนนิซูลา่ กรุงเทพฯ 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น : 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สมิตเิวช ชลบรุ ีจ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สแตนดารด์พลสั คอนซลัติง้ จ ากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท นทูรชิั่น เจล จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดจิิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สมวรรธน ์เฮลท ์จ ากดั 

การอบรมอื่นๆ : สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
 

13.  นางนาฏสุภา  ไชยะกุล 

ต าแหนง่ : เลขานกุารบรษัิท  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ : 18 เมษายน 2551 

อาย ุ(ปี) : 66 

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  บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษัิทไทย :  Company Secretary รุน่ท่ี 1 

 Effective Minute Taking รุน่ท่ี 1/2006 

 Board Reporting Program รุน่ท่ี 1/2009 
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การอบรมอื่นๆ :  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร “Computer Audit” รุน่ท่ี 1 
โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) 

Research and Training Center, Malaysia 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบรหิารงานโรงพยาบาล
เอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 0 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี 
 

 

  



 

                                     193 

                                                   รายงานประจ าปี 2564 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

                   รายช่ือบรษิัทย่อย  
รายช่ือผูบ้รหิาร 

และต าแหน่ง 

บจก. เออรว์ิ่ง  
เชอรเิดน  

เอสอี 

บจก. 
เฟิสท ์

เฮ็ลธ ฟูด้  

บจก. เอสวี 
โฮลดิง้  

บจก. ดิจิทลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์

บจก. สมิติเวช  
ศรรีาชา  

บจก. เนชั่น
แนล เฮลทแ์คร ์ 

ซิสเท็มส ์ 

บจก. 
สมวรรธน ์

เฮลท ์

1.  นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ 

     กรรมการ 
   

 
 / 

 

2.  นายชยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร 

     กรรมการผูจ้ดัการและ 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

/ / / 
 

/ / / 

 

3.  นางสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์

     กรรมการ 
/ / / /   / 

4.  นายนิธิวฒัน ์กิจศรีอไุร 

     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

     สมิตเิวช สขุมุวทิ 

/ / / 
 

  

 

5.  นายอดนินัท ์กิตตริตันไพบลูย ์

     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

     สมิตเิวช ศรีนครนิทร ์

/ / / 
 

  

 

6.  นายจิรฐั จกัรพ์ิทกัษส์ตัย ์

     ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
   /   / 

 

หมายเหตุ:- 

/     =  กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีมาตรฐานระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเพียงพอต่อการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้
จากการด าเนินธุรกิจ จึงไดใ้หม้ีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอโดยไดแ้ต่งตัง้ บริษัท แอคเคานต์ิง้ 
เรฟโวลชูั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท แอคเคานต์ิง้ 
เรฟโวลชูั่น จ ากดั ไดม้อบหมายให ้นางศศิวิมล สกุใส เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของ
บรษัิท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบรษัิท แอคเคานต์ิง้ เรฟโวลชูั่น จ ากดั และนางศศิวิมล สกุใส 
แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีประสบการณก์ารท างานดา้นก ากบัดแูลและ
การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพรอ้มของจ านวนบคุลากร และทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผูต้รวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบการท างานในแต่ละส่วนงานของบริษัทตามแนว
ทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นอิสระ ทัง้นีป้ระวัติและประสบการณ์ของ  

ผูป้ฏิบตัิการของหวัหนา้ทีมผูต้รวจสอบภายในดงักลา่วสรุปไดด้งันี ้

หัวหน้าทีมตรวจสอบ 

นางศศิวิมล สกุใส ต าแหนง่ กรรมการผูจ้ดัการบรษัิท แอคเคานต์ิง้ เรฟโวลชูั่น จ ากดั 

ประวัติการศึกษา 

 จบปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 จบปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ.2531-2534 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีส านกังานสอบบญัชีเอสจีวี ณ ถลาง 

 พ.ศ.2534-2539 กรรมการบรษัิท วี เอส พี คอลซลัแทนส ์จ ากดั (บรษัิทใหบ้รกิารสอบบญัชี) 
 พ.ศ.2539-2545 กรรมการบรษัิท ซี เอ เอส จ ากดั (บรษัิทใหบ้รกิารสอบบญัชี) 
 พ.ศ.2545-2549 กรรมการบรษัิท ธนเอก แอดไวซเ์ซอรี ่จ ากดั (บรษัิทใหบ้รกิารสอบบญัชี) 
 พ.ศ.2549 จนถึงปัจจบุนั กรรมการบรษัิท แอคเคานต์ิง้ เรฟโวลชูั่น จ ากดั 

 คุณสมบัติอื่น 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
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เอกสารแนบ 4 

รายงานคณะกรรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย นายสมชาต อินทรทตู ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ และนายสภุคั ศิวะรกัษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดปัจจบุนั มี
ระยะเวลาด ารงต าแหนง่ 3 ปี โดยจะครบวาระในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2566 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินงานตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้แนวทางการปฏิบติัตามท่ี
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดแ้นะน าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบตัิ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดม้ีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปเป็นรายงานท่ีน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้

1. ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและผูบ้ริหารซึ่งรบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินราย
ไตรมาสและประจ าปี เพ่ือสอบทานการจัดท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบ 

งบการเงิน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป รวมทัง้ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และเพื่อพิจารณาขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี 

2. ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายใน และก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ พรอ้มใหค้  าแนะน า
และแนวทางการปรับปรุงแก่ผู้บริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสทิธิภาพเหมาะสมเพียงพอ 

3. พิจารณารายการของบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งไดแ้สดงประเภทรายการท่ีชดัเจน และมีราคา
เหมาะสมตามประเพณีการคา้ตามปกติ 

4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2564 รวมทัง้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

5. สอบทานเรื่องอ่ืนโดยทั่วไป เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต อ านาจ
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมพ่บประเด็นที่มีสาระส าคญั อนัอาจมีผลตอ่ประสทิธิภาพการควบคมุภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง
ของกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานเรือ่งดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหร้บัทราบและพิจารณาแลว้ 

 

 

                                        (นายสมชาต  อินทรทตู) 
                                                          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 






