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การด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)

Saturn is composed of hydrogen 
and helium and is the ringed one

Mars is actually a cold place. It’s 
full of iron oxide dust

รณรงคก์ารใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัในอาคาร โดยให้

ผูม้าใชบ้รกิารเดินขึน้บนัได 1-2 ชัน้แทนการใชล้ิฟต์

JUPITER
ก าหนดแนวทางในการใชไ้ฟฟา้แก่พนกังาน ให้
ปิดสวิตซไ์ฟฟา้ทกุครัง้เม่ือไมใ่ชง้าน เปิด
เครือ่งปรบัอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส

ติดตัง้หลอดไฟ และเครือ่งใชไ้ฟฟา้แบบประหยดั

พลงังานภายในอาคาร
บรหิารจดัการพืน้ที่ใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยภายในอาคาร 

ใหคุ้ม้คา่ เพ่ือไมใ่หเ้กิดการสิน้เปลืองพลงังาน

ผลการด าเนินงานการด าเนินงานในปี 2564

บรษัิทมีสดัสว่นคา่ไฟฟา้เปรยีบเทียบตอ่รายไดล้ดลง 0.99%

เป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต

เป้าหมายในปี 2565*

1.00% บริษัทตัง้เป้าว่าในปี 2565 

สัดส่วนค่าไฟฟ้าเทยีบกับ

รายได้ จะยังคงลดลง โดยมี

เป้าหมายว่า ค่าไฟฟ้าคิดเป็น 

1.00% ของรายได้

การบรหิารจดัการพลงังาน

การบรหิารจดัการน ้า

บ ารุงรกัษาระบบประปาภายในอาคารใหมี้
ประสิทธิภาพ ไมเ่กิดการรั่วไหลและพรอ้มต่อการ
ใชง้าน
ก าหนดแนวทางการใชน้ า้และรณรงคใ์หเ้กิดการใช้

น า้อยา่งประหยดัแกพ่นกังาน เป้าหมายในปี 2565*

0.07%

บรษัิทมีสดัสว่นคา่น า้ประปาเปรยีบเทียบตอ่รายไดล้ดลง 0.06%

บริษัทตัง้เป้าว่าในปี 2565

สัดส่วนค่าน า้ประปาเทยีบกับ

รายได้ จะเทา่กับ 0.07% ของ

รายได้

2*สดัสว่นค่าไฟฟ้าและค่าน า้ประปาเทียบกบัรายไดใ้นปี 2564 ลดลงอย่างมากเนื่องจาก รายไดข้องบรษัิทเพิ่มสงูขึน้อย่างมาก จากการใหบ้รกิาร Hospitel รว่มกบัโรงแรมพนัธมิตร 



ประเมนิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการพลงังานและประโยชน์
ในการเลือกใชพ้ลงังานทางเลือก อาทิ การติดตัง้แผงพลงังานโซลา่เซลล ์ณ 
ลานจอดรถ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล อรญัประเทศ และ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์ปราจีนบรุ ีซึง่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และชว่ยลด
การใชพ้ลงังานจากถ่านหินที่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรอืนกระจก และภาวะโลกรอ้น อีก
ทัง้การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยจ์ากโซลา่เซลลย์งัชว่ยลดตน้ทนุค่าไฟฟา้ของ
ธุรกิจอีกดว้ย

การใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทางเลอืก

การด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)

โดยในปี 2564 โรงพยาบาลมีสว่นลดคา่ไฟฟา้
จากการใชไ้ฟฟา้จากหน่วยราชการรว่มกบั
โซลา่เซลลเ์ฉลี่ยเดือนละ 10.41%

เป้าหมายในปี 2565

10.50%

โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล อรญัประเทศ ด าเนินการ
ประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment:EIA) ก่อนการเปิดด าเนินการ เพ่ือใหมี้การด าเนินธุรกิจอยา่ง
ยั่งยืน โดยมีผลการประเมินและแนวทางการด าเนินงานที่ส  าคญัดงันี ้

การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แนวทางแก้ไข

ปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีเกิดขึน้ในโรงพยาบาล ประมาณ  2,506 กรมั/ชม. 
มีผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกรอ้น

• มีการปลกูไมย้ืนตน้ในพืน้ท่ีโรงพยาบาล ซึง่ดดูซบั CO2 ได ้2,912 
กรมั/ชม.โดยโรงพยาบาลตัง้เปา้วา่จะสามารถปลกูตน้ไมเ้พื่อดดู
ซบั CO2 ไดเ้พิ่มขึน้ เป็น 3,380 กรมั/ชม.

โรงพยาบาลมีปริมาณน า้เสียรวม 142 ลบ.ม./วนั ซึง่หากบริหารไม่
เหมาะสมอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มในโครงการ เกิดความ
เสียหายทางทรพัยส์ิน และสรา้งความเดือดรอ้นต่อชมุชนใกลเ้คียง

• จดัระบบบ าบดัน า้เสีย 2 ชดุ
• จดัใหม้ีลานซมึน า้ทิง้
• น า้เสียจากหอ้งปฏิบติัการรวบรวมใสข่วดและประสานงานให้

บริษัทภายนอกน าไปก าจดั

หากพืน้ท่ีภายในโครงการไมม่ีการควบคมุการระบายน า้อาจท าให้
ทรพัยส์ินภายในโรงพยาบาลพืน้ท่ีขา้งเคียงไดร้บัผลกระทบดา้นการ
ระบายน า้และปอ้งกนัน า้ท่วม

• จดัใหม้ีระบบหน่วงน า้เพ่ือใหร้องรบัปริมาณน า้สว่นเกินไดอ้ยา่ง
เพียงพอ

• ท าความสะอาดตระแกรงดกัขยะท่ีบอ่พกัสดุทา้ยอยา่งนอ้ย      
เดือนละ 1 ครัง้

• ตรวจสอบเครื่องสบูน า้ของบอ่หน่วงน า้ก่อนเขา้ฤดฝูน

การจดัการขยะภายในโรงพยาบาลอยูท่ี่ 1, 605 กก./วนั  โดยหาก
จดัการไมถ่กูสขุลกัษณะ จะสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายใน
โครงการและชมุชนใกลเ้คียง

• จดัถงัขยะเพ่ือจ าแนกประเภทขยะ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
และมีสีแบง่ประเภทขยะท่ีเห็นชดัเจน เขา้ใจง่าย 
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จากการระบาดครัง้ใหญ่ของโรคโควิด 19 ในปี 2564
บรษิัทไดเ้ขา้รว่มโครงการตามมาตรการของภาครฐั
ท าใหโ้รงพยาบาลมีฐานลกูคา้ทีเ่พ่ิมขึน้ และมีจ านวน
ผูป้ระกนัตนจากโครงการประกนัสงัคมเพิ่มขึน้ดว้ย

การด าเนินงานดา้นสงัคม (Social)
การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสทิธมินุษยชน

การด าเนินงานเพือ่สงัคม

ในปี 2564 บรษัิทมีจ านวนพนกังานทัง้สิน 8,597 คน โดยบรษัิท มีมาตรการในการจา้งงานผูพ้ิการเป็นสดัสว่น 1 ตอ่ 100 คน  บรษัิทยดึมั่นในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานมาอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และการด าเนินธรุกิจอยา่งยั่งยืน โดยในปี 2564 บรษัิทไดจ้ดัการฝึกอบรมแก่พนกังานตามทกัษะที่จ  าเป็นอยา่งตอ่เน่ือง ท าใหบ้รษัิทมีบคุลากรที่มีความ
พรอ้มในการรกัษาผูป่้วยในกลุม่โรคตา่ง ๆ

จ านวนผูป้ระกนัตนของ

โรงพยาบาลในเครอืเพิม่ขึน้

1.0%
คะแนนประเมนิความพงึพอใจ

ของชมุชน ปี 2564

86.5%โครงการเพื่อสังคมในปี 2564
• รว่มมือกบักระทรวงสาธารณะสขุ จดัตัง้ศนูย์

ดแูลผูต้ิดเชือ้โควิด-19 และหอผูป่้วยเฉพาะกิจ
• สนบัสนนุทีมแพทยต์ิดตามอาการผ่าน

ออนไลน์
• จดัโครงการบญุรกัษา สงฆไ์ทยหา่งไกลโรค
• ออกหน่วยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแก่ชมุชน

โดยรอบโรงพยาบาล
• จดักิจกรรมการบรจิาคโลหิต
• จดักิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสขุภาพ

1. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

2. นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสงัคม

3. นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน

นอกจากการพฒันาความรูค้วามสามารถของ
พนกังานแลว้บริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติั
ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม โดยมีการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานผ่านนโยบายและแนวปฏิบติัดงันี ้

โรงพยาบาลในเครือไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI และ HA 

บริษัทไมพ่บขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบักรณีทจุริตคอรร์ปัชั่น

บริษัทไมพ่บขอ้รอ้งเรียนจากการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งไมเ่ป็นธรรมและการละเมิดสิทธิมนษุยชน

เขา้ร่วมกบักระทรวงแรงงานใหบ้ริการตรวจคัดกรองโควิดแก่แรงงาน
ต่างดา้วเพื่อประกอบการขอใบอนญุาต

เขา้ร่วมโครงการใหบ้ริการตรวจสขุภาพประจ าปี ของสภาอตุสาหกรรม
ประเทศไทย และขา้ราชการต ารวจ

ร่วมกบักระทรวงแรงงาน จดัท าโครงการ Factory Sandbox
รายไดข้องการรกัษา

ผูป้ระกนัตนเพิม่ขึน้

0.1%
เป้าหมาย คะแนนประเมนิความ

พงึพอใจของชมุชน ปี 2565

96.5%
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การด าเนินงานดา้นสงัคม (Social)

จากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ท าใหมี้ผูพิ้การจ านวน
มากติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 แตป่ระสบปัญหา ไมมี่สถานที่เขา้
รบัการรกัษา และปัญหาดา้นการบรหิารจดัการเตียง  ท าให้
มีผูพ้ิการรอรกัษาจ านวนมาก 
ดงันัน้ เพ่ือสามารถใหก้ารวินิจฉัยเรว็ ลดอาการรุนแรงจาก
โรคและการเสียชีวติ โรงพยาบาลในเครอืเกษมราษฎรแ์ละ
โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล ภายใต ้บรษัิท บางกอก เชน 
ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) มีความรว่มมือกบั สมาคมคน
พิการแหง่ประเทศไทย เพ่ือ รบัสง่ตอ่ผูป่้วยโรคโควิด-19 เขา้
รบัการรกัษา ในเครอืโรงพยาบาล ส  าหรบัผูพ้ิการที่ชว่ยเหลอื
ตวัเองไมไ่ด้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีม่าและความส าคญั การด าเนินงาน

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

ผู้พกิารพบ
การตดิเชือ้
โควิด-19

โทรตดิต่อเบอร ์
COVID call center

ประสานงานมายงั
โรงพยาบาลเพือ่ส่งต่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลรับผู้ป่วยเข้ามา
รับรักษา

สามารถวินิฉัยโรคได้รวดเรว็ และลดอัตราการเสียชวีติ
ของผู้ป่วยได้

ลดการแพร่ระบาดในครอบครัวและชุมชน

เพือ่ลดจ านวนผู้ป่วยทีร่อรับการรักษา

ผลการด าเนินงาน

โครงการรบัสง่ตอ่ผูป่้วยโรคโควดิ-19 ซึง่เป็นผูพ้กิารใหเ้ขา้รบัการรกัษา
ในเครอืโรงพยาบาล โดยรว่มกบัสมาคมผูพ้กิารแห่งประเทศไทย

86.5%

จ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการ

รกัษาผ่านโครงการ

50 คน ต่อเดอืน
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คะแนนประเมนิความพงึพอใจ

ของชมุชน ปี 2564



การด าเนินงานดา้นบรรษทัภบิาล (Governance)

การด าเนินงานในปี 2564

การด าเนินงานในปี 2564

ในปี 2564 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารด าเนินงานเพือ่ปรบัปรุง                    
ธรรมาภบิาลของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารด าเนินงานในดา้น                            

ต่าง ๆ ดงันี ้

ด าเนินการส่งขอ้มูลการประเมนิและ Corporate Governance 
Report Checklist 2021 ต่อสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) โดยมกีารประเมนิการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัใน 5
หมวด ดงันี้

• สทิธขิองผูถ้อืหุน้

• การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

• การค านึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี

• การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส

• ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ด าเนินการต่ออายุเป็นสมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ของภาคเอกชน

ไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: 
CAC)

ผลการด าเนินงานในปี 2564

บรษิทัไดร้บัการปรบัเพิม่ระดบัการก ากบัดูแลกจิการจาก “ด”ี เป็น 
“ดมีาก” ในรายงานการก ากบัดูแลบรษิทัจดทะเบยีนประจ าปี 2564 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

บรษิทัไม่พบขอ้รอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาแสเกีย่วกบัการทุจรติ

คอรร์ปัช ัน่ และกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธรุกจิ
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ด าเนินการปรบัปรงุ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

ใหม้คีวามสอดคลอ้งทนัต่อสถานการณท์างธรุกจิในปัจจบุนั

บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิ แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ของ

ภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against 
Corruption: CAC)

หน่ึงในบรษิทักลุ่มหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีม่ผีลการด าเนินงานโดดเดน่

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมภบิาลจากการประเมนิโดยสถาบนั

ไทยพฒัน์
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