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บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

่
การดาเนิ นงานด้านสิงแวดล้
อม (Environment)
การดาเนิ นงานในปี 2564

ผลการดาเนิ นงาน

เป้ าหมายการดาเนิ นงานในอนาคต

การบริหารจัดการพลังงาน

Mars is actually
1.00%a cold place.บริIt’sษัทตัง้ เป้ าว่าในปี 2565
รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในอาคาร โดยให้
full of iron oxide dust
สัดส่วนค่าไฟฟ้ าเทียบกับ
ผูม้ าใช้บริการเดินขึน้ บันได 1-2 ชัน้ แทนการใช้ลิฟต์
รายได้ จะยังคงลดลง โดยมี
ติดตัง้ หลอดไฟ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด
เป้ าหมายว่า ค่าไฟฟ้ าคิดเป็ น
พลังงานภายในอาคาร
1.00% ของรายได้
บริหารจัดการพืน้ ที่ให้บริการแก่ผปู้ ่ วยภายในอาคาร
เป้ าหมายในปี 2565*
ให้คมุ้ ค่า เพื่อไม่ให้เกิดการสิน้ เปลืองพลังงาน
JUPITER
กาหนดแนวทางในการใช้
ไฟฟ้าแก่
นักงาน ให้
Saturn
isพcomposed
of hydrogen
ปิ ดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครัand
ง้ เมื่อไม่
ใ
ช้
ง
าน
เปิ
ด
บริษัทมีสดั one
ส่วนค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบต่อรายได้ลดลง 0.99%
helium and is the ringed
เครือ่ งปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
บริษัทตัง้ เป้ าว่าในปี 2565
0.07%
การบริหารจัดการน้ า
สัดส่วนค่านา้ ประปาเทียบกับ
บารุงรักษาระบบประปาภายในอาคารให้มี
รายได้ จะเท่ากับ 0.07% ของ
ประสิทธิภาพ ไม่เกิดการรั่วไหลและพร้อมต่อการ
รายได้
ใช้งาน
กาหนดแนวทางการใช้นา้ และรณรงค์ให้เกิดการใช้
เป้ าหมายในปี 2565*
นา้ อย่างประหยัดแก่พนักงาน
บริษัทมีสดั ส่วนค่านา้ ประปาเปรียบเทียบต่อรายได้ลดลง 0.06%
*สัดส่วนค่าไฟฟ้าและค่านา้ ประปาเทียบกับรายได้ในปี 2564 ลดลงอย่างมากเนื่องจาก รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึน้ อย่างมาก จากการให้บริการ Hospitel ร่วมกับโรงแรมพันธมิตร
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่
การดาเนิ นงานด้านสิงแวดล้
อม (Environment)
การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือก

่
ประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้
อม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ดาเนินการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment:EIA) ก่อนการเปิ ดดาเนินการ เพื่อให้มีการดาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยมีผลการประเมินและแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญดังนี ้
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางแก้ไข

ปริมาณก๊าซ CO2 ที่เกิดขึน้ ในโรงพยาบาล ประมาณ 2,506 กรัม/ชม.
มีผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน

•

มีการปลูกไม้ยืนต้นในพืน้ ที่โรงพยาบาล ซึง่ ดูดซับ CO2 ได้ 2,912
กรัม/ชม.โดยโรงพยาบาลตัง้ เป้าว่าจะสามารถปลูกต้นไม้เพื่อดูด
ซับ CO2 ได้เพิ่มขึน้ เป็ น 3,380 กรัม/ชม.

โรงพยาบาลมีปริมาณนา้ เสียรวม 142 ลบ.ม./วัน ซึง่ หากบริหารไม่
เหมาะสมอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการ เกิดความ
เสียหายทางทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนใกล้เคียง

•
•
•

จัดระบบบาบัดนา้ เสีย 2 ชุด
จัดให้มีลานซึมนา้ ทิง้
นา้ เสียจากห้องปฏิบตั ิการรวบรวมใส่ขวดและประสานงานให้
บริษัทภายนอกนาไปกาจัด

หากพืน้ ที่ภายในโครงการไม่มีการควบคุมการระบายนา้ อาจทาให้
ทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลพืน้ ที่ขา้ งเคียงได้รบั ผลกระทบด้านการ
ระบายนา้ และป้องกันนา้ ท่วม

•

จัดให้มีระบบหน่วงนา้ เพื่อให้รองรับปริมาณนา้ ส่วนเกินได้อย่าง
เพียงพอ
ทาความสะอาดตระแกรงดักขยะที่บอ่ พักสุดท้ายอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้
ตรวจสอบเครื่องสูบนา้ ของบ่อหน่วงนา้ ก่อนเข้าฤดูฝน

•
•

การจัดการขยะภายในโรงพยาบาลอยูท่ ี่ 1, 605 กก./วัน โดยหาก
จัดการไม่ถกู สุขลักษณะ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการและชุมชนใกล้เคียง

•

จัดถังขยะเพื่อจาแนกประเภทขยะ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
และมีสีแบ่งประเภทขยะที่เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการพลังงานและประโยชน์
ในการเลือกใช้พลังงานทางเลือก อาทิ การติดตัง้ แผงพลังงานโซล่าเซลล์ ณ
ลานจอดรถ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ และ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ซึง่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลด
การใช้พลังงานจากถ่านหินที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และภาวะโลกร้อน อีก
ทัง้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ยงั ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของ
ธุรกิจอีกด้วย

โดยในปี 2564 โรงพยาบาลมีสว่ นลดค่าไฟฟ้า
จากการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยราชการร่วมกับ
โซล่าเซลล์เฉลี่ยเดือนละ 10.41%

10.50%

เป้ าหมายในปี 2565
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การดาเนิ นงานด้านสังคม (Social)
การปฏิบต
ั ต
ิ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุ ษยชน

ในปี 2564 บริษัทมีจานวนพนักงานทัง้ สิน 8,597 คน โดยบริษัท มีมาตรการในการจ้างงานผูพ้ ิการเป็ นสัดส่วน 1 ต่อ 100 คน บริษัทยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 บริษัทได้จดั การฝึ กอบรมแก่พนักงานตามทักษะที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทมีบคุ ลากรที่มีความ
พร้อมในการรักษาผูป้ ่ วยในกลุม่ โรคต่าง ๆ
นอกจากการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
พนักงานแล้วบริษัทยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม โดยมีการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานผ่านนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

1. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

โรงพยาบาลในเครือได้รบั การรับรองมาตรฐาน JCI และ HA
บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีทจุ ริตคอร์รปั ชั่น
บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างไม่เป็ นธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
่ งคม
การดาเนิ นงานเพือสั

จากการระบาดครัง้ ใหญ่ของโรคโควิด 19 ในปี 2564
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการของภาครัฐ
ทาให้โรงพยาบาลมีฐานลูกค้าทีเ่ พิ่มขึน้ และมีจานวน
ผูป้ ระกันตนจากโครงการประกันสังคมเพิ่มขึน้ ด้วย
เข้าร่วมกับกระทรวงแรงงานให้บริการตรวจคัดกรองโควิดแก่แรงงาน
ต่างด้าวเพื่อประกอบการขอใบอนุญาต
เข้าร่วมโครงการให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี ของสภาอุตสาหกรรม
ประเทศไทย และข้าราชการตารวจ
ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดทาโครงการ Factory Sandbox

1.0%
จานวนผู ป
้ ระกันตนของ
่ น
้
โรงพยาบาลในเครือเพิมขึ

0.1%
รายได้ของการร ักษา
่ น
้
ผู ป
้ ระกันตนเพิมขึ

โครงการเพื่อสังคมในปี 2564
• ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณะสุข จัดตัง้ ศูนย์
ดูแลผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 และหอผูป้ ่ วยเฉพาะกิจ
• สนับสนุนทีมแพทย์ติดตามอาการผ่าน
ออนไลน์
• จัดโครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค
• ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชมุ ชน
โดยรอบโรงพยาบาล
• จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต
• จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

86.5%
คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของชุมชน ปี 2564

96.5%
เป้ าหมาย คะแนนประเมินความ
พึงพอใจของชุมชน ปี 2565
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การดาเนิ นงานด้านสังคม (Social)
่
ทีมาและความส
าค ัญ

่ นผู พ
โครงการร ับส่งต่อผู ป
้ ่ วยโรคโควิด-19 ซึงเป็
้ ก
ิ ารให้เข้าร ับการร ักษา
ในเครือโรงพยาบาล โดยร่วมกับสมาคมผู พ
้ ก
ิ ารแห่งประเทศไทย

จากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทาให้มีผพู้ ิการจานวน
มากติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 แต่ประสบปั ญหา ไม่มีสถานที่เข้า
รับการรักษา และปั ญหาด้านการบริหารจัดการเตียง ทาให้
มีผพู้ ิการรอรักษาจานวนมาก
ดังนัน้ เพื่อสามารถให้การวินิจฉัยเร็ว ลดอาการรุนแรงจาก
โรคและการเสียชีวติ โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์และ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ภายใต้ บริษัท บางกอก เชน
ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) มีความร่วมมือกับ สมาคมคน
พิการแห่งประเทศไทย เพื่อ รับส่งต่อผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 เข้า
รับการรักษา ในเครือโรงพยาบาล สาหรับผูพ้ ิการที่ชว่ ยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ทคาดว่
ี่
าจะได้ร ับ
สามารถวินิฉัยโรคได้รวดเร็ว และลดอัตราการเสียชีวติ
ของผู้ป่วยได้
ลดการแพร่ระบาดในครอบครัวและชุมชน
เพือ่ ลดจานวนผู้ป่วยทีร่ อรับการรักษา

การดาเนิ นงาน
ผู้พกิ ารพบ
การติดเชือ้
โควิด-19

โทรติดต่อเบอร์
COVID call center

ประสานงานมายัง
โรงพยาบาลเพือ่ ส่งต่อผูป้ ่ วย

โรงพยาบาลรับผู้ป่วยเข้ามา
รับรักษา

ผลการดาเนิ นงาน

86.5%

50 คน

ต่อเดือน

่ าร ับการ
้ ่ วยทีเข้
คะแนนประเมินความพึงพอใจ จานวนผู ป
ร ักษาผ่านโครงการ
ของชุมชน ปี 2564
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การดาเนิ นงานด้านบรรษัทภิบาล (Governance)
การดาเนิ นงานในปี 2564
่ านมาบริษท
่
ในปี 2564 ทีผ่
ั มีการดาเนินงานเพือปร
ับปรุง
ธรรมาภิบาลของบริษท
ั อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนิ นงานในด ้าน
ต่าง ๆ ดังนี ้
ดาเนิ นการส่งข ้อมูลการประเมินและ Corporate Governance
Report Checklist 2021 ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั
ไทย (IOD) โดยมีการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษท
ั ใน 5
หมวด ดังนี ้
• สิทธิของผู ้ถือหุ ้น
• การปฏิบต
ั ต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• การคานึ งถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได ้เสีย
• การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส
• ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
่ั
ดาเนิ นการต่ออายุเป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต ้านคอร ์ร ัปชนของภาคเอกชน
ไทย (Private Sector Collective Action against Corruption:
CAC)
่ั
ดาเนิ นการปร ับปรุง นโยบายและแนวปฏิบต
ั ใิ นการต่อต ้านคอร ์ร ัปชน
ให้มีความสอดคล ้องทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบน
ั

ผลการดาเนิ นงานในปี 2564

่
บริษท
ั ได ้ร ับการปร ับเพิมระดั
บการกากับดูแลกิจการจาก “ดี” เป็ น
“ดีมาก” ในรายงานการกากับดูแลบริษท
ั จดทะเบียนประจาปี 2564
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
่ั
บริษท
ั ได ้ร ับการร ับรองเป็ นสมาชิก แนวร่วมต่อต ้านคอร ์ร ัปชนของ
ภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against
Corruption: CAC)

่ ผลการดาเนิ นงานโดดเด่น
หนึ่งในบริษท
ั กลุ่มหลักทร ัพย ์จดทะเบียนทีมี
่
ด ้านสิงแวดล
้อม สังคม และธรรมภิบาลจากการประเมินโดยสถาบัน
ไทยพัฒน์
่ บการทุจริต
บริษท
ั ไม่พบข ้อร ้องเรียนหรือการแจ ้งเบาแสเกียวกั
่ ั และกรณี การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณธุรกิจ
คอร ์ร ัปชน
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