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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เร่ิมก่อตั้งในปี 2529 
จนถึงปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย จาํนวน 8 บริษทั มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขต
ประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อาํเภอบางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อาํเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ และอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยมีจาํนวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม 495 เตียง  และตาม
แผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง(แลว้
เสร็จในปี 2559) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (แลว้เสร็จในปี 2559)โครงการขยายพ้ืนท่ีการ
ให้บริการและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2560) โครงการสร้างโรงพยาบาล
แห่งใหม่บนถนน 304 อาํเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี(คาดว่าแลว้เสร็จภายในปี 2561) และโครงการขยายอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (แลว้เสร็จในปี 2560)โดยใชร้ะยะเวลา 4 ปี โครงการทั้งหมดจะแลว้เสร็จในปี 2561(เดิมคาดว่า
แลว้เสร็จภายในปี 2560) นั้น จะทาํให้บริษทัฯมีจาํนวนเตียงรองรับผูป่้วยเพ่ิมข้ึนเป็น  705 เตียง และในปี 2559 บริษทัมีมติ
ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงคาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จในปี 2561  ปัจจุบนั
สามารถรองรับผูป่้วยนอกมากกว่า 6,000 คนต่อวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก และเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก 

ธุรกจิประกอบกจิการสถานพยาบาล  

บริษทัฯ เนน้คุณภาพการให้บริการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาท่ี
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั บริษทัฯ มีศนูยก์ารแพทยท่ี์มีผลงาน
เป็นเลิศและไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ อาทิเช่น ศนูยศ์ลัยกรรมทางมือ ศนูยท์ารกแรกเกิดนํ้าหนกันอ้ย
วิกฤติ ศนูยโ์รคหลอดเลือดสมอง ศนูยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ศนูยรั์กษาโรคมะเร็ง  บริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญักบัการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คณะแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Thai Hospital Accreditation ‟ HA)  และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดผ้า่นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้า่นการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ
รับรองแต่ละคร้ังมีกาํหนดอายรัุบรอง 3 ปี 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 
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  บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศนูยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
14 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

ปี 2560 บริษทัฯ มีเตียงรองรับผูป่้วยจาํนวน 495 เตียง และมีห้องพกัสาํหรับผูป่้วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น 
ห้องพกัพิเศษ V.I.P. ห้องพกัพิเศษ Deluxe หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษเด่ียว ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษคู่ ห้องพกัผูป่้วย
ประเภทพิเศษ 4 เตียง หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพกัผูป่้วยหนกั (ICU) ห้องพกัผูป่้วยหนกัโรคหัวใจ (CCU) 
ห้องพกัผูป่้วยหนกัเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดงัน้ี 

 คลนิิกศัลยกรรมมอืและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้การผา่ตดัรักษามือและน้ิวมือท่ี
ฉีกขาดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ เป็นท่ีเช่ือถือและมีช่ือเสียง
ของวงการแพทยร์ะดบัประเทศและต่างประเทศ  เป็นศนูยท่ี์รับส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรับการรักษาผา่ตดั Microsurgery 
ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวนัออก และยงัเป็นศนูยศึ์กษาต่อของแพทยเ์ฉพาะทางจากโรงเรียน
แพทยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤตทิารกแรกเกดิน า้หนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริการดูแลทารก
ท่ีคลอดก่อนกาํหนดและมีนํ้ าหนกันอ้ยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนกาํหนดและมีนํ้ าหนกันอ้ยกว่าปกติ สามารถเจริญเติบโตและใชชี้วิตไดต้ามปกติ โดย
ไดรั้บความไวว้างใจเป็นศนูยรั์บส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จงัหวดัระยอง 

 ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริการตรวจวินิจฉยัโรคหลอดเลือด
สมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัประสาทวิทยา ทั้งน้ี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผา่นการรับรองคุณภาพดา้นการ
จดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโ้ครงการศนูยโ์รคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี
2558 เปิดศนูยผ์า่ตดัสมองผา่นกลอ้งจุลทรรศน์โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพ่ือผา่ตดัรักษาโรคเน้ืองอกในสมอง 

 ศูนย์เลเซอร์ผวิหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้บริการภายใต้ จร.1, จร.3) 
ให้บริการตรวจรักษาโรคผวิหนงัทัว่ไปและให้คาํแนะนาํปรึกษาดา้นความงามศลัยกรรมตกแต่ง (เสริมจมกู, เสริม
เตา้นม) การผา่ตดัลดกระชบัสัดส่วนดว้ยเคร่ือง VASER และมีเคร่ืองเลเซอร์สาํหรับรักษาปัญหาผวิหนา้แบบต่างๆ
รวมไปถึงการฉีดรักษาดว้ยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานผา่นการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา 
รวมถึงผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิคุณภาพดีสาํหรับผวิหนา้ชนิดต่างๆ 

 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศกัยภาพสูงในการให้บริการรักษาผูป่้วย
เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดและโรคหวัใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดรักษาโรคหัวใจดว้ยการผา่ตดั
แบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศนูยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการ
ให้บริการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพหัวใจ การทาํอลัตราซาวดห์ัวใจ การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจแบบเดิน
สายพาน การสวนหลอดเลือดหวัใจ (ทาํบอลลูน ใส่สเต็นท)์ รวมถึงการผา่ตดัหัวใจท่ีมีความซบัซอ้นสูง โดยเป็น
เครือข่ายศนูยรั์บส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเส้นเลือดหวัใจตีบของทั้งโครงการสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และโครงการประกนัสังคม และในปี 2558 เปิดศนูยรั์กษาโรคหัวใจเตน้ผดิจงัหวะดว้ยการจ้ีไฟฟ้า
ลดัวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่งแรกในภูมิภาค และไดเ้พ่ิมเคร่ืองกระตุน้เสริมการทาํงานของหวัใจ 
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Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวตักรรมในการรักษาโรคหัวใจท่ีผูป่้วยไม่สามารถผา่ตดัได้ และ 
Cardiac MRI  scan ในการตรวจหัวใจท่ีมีความผดิปกติซบัซอ้นและตรวจประเมินก่อนผา่ตดัหัวใจ 

 ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้าน
ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตดัรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคมะเร็งด้วยวธิีต่างๆ การรักษามะเร็งด้วย
เคร่ือง HIFU (High Intensity Ultrasound) สาํหรับมะเร็งในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่สามารถผา่ตดัได ้ เช่น มะเร็งตบั 
มะเร็งตบัอ่อน และกอ้นเน้ืองอกมดลูก โดยเร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2556   

 ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวธิีฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3) *รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้การฝังแร่
ไอโอดีน 125 โดยไม่ต้องผ่าตดัซ่ึงเป็นทางเลอืกหน่ึงของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาท่ีดีและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นเหมือนกบัการผา่ตดั โดยแพทยเ์ฉพาะทางรังสีรักษาท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์สูงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2557  

 ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) ตั้งข้ึนดว้ยความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยช่ีวย
การเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเร่ิมเปิดให้บริการในปี 2560 

 ศูนย์ตาสุวรรณภูม ิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่
อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมีความซบัซอ้น โดยทีมจกัษุแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา 
ดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน เร่ิมเปิดบริการในปี 2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* หมายเหตุ  จร.3 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 อินเตอร์ 
                      จร.9 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 แอร์พอร์ต 
                      จร.11 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน ์11 อินเตอร์ 

ธุรกจิอืน่ๆ 

(1)  ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมอืแพทย์  

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั (“ไทยแอมดอน”) ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ และจดัจาํหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผา่ตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์นาํเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจาํหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว ยงัคงยดึถือ
แนวทางการจดัซ้ือตามเง่ือนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกจิแพทย์แผนไทย และเสริมความงาม 

บริษทัฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกการแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์” ให้บริการ คือ บริการนวดแผน
ไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความชาํนาญ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัให้บริการดา้นการเสริมความงามภายใตช่ื้อ ศนูย์
เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ ‟เรอนวัร์ 
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    (3) ธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพ่ือผลิต
บุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 

สรุปการด าเนินธุรกจิ สถานพยาบาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จาํกดั 
(มหาชน) 

1,100 - ให้บริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)  
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม  
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

รวม 

 
 
 

26 
- 

134 
- 

26 
186 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ 
ฮอสพิทอล จาํกดั 

500 
 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

รวม 

 
 
 
- 
- 

100 
100 

บริษทั บางปะกงเวชช
กิจ จาํกดั* 

800 
 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง 
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304 
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ โรงเกลือ 

รวม 

 
 
 

100 
- 
- 
- 

100 
บริษทั โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์อาคเนย ์จาํกดั 
** 

500 70 ให้บริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซ่ึงเดิมคาด
ว่าจะแลว้เสร็จในปี 2560 ขยายเวลาเป็นปี 2561 

- 
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  หน้า 7 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

                                         รวม - 
บริษทั โรงพยาบาลชล
เวช จาํกดั 

100 
 

96.38 ให้บริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ
เป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
กิจการภายใตช่ื้อ 
- โรงพยาบาลชลเวช 

รวม 

 
 
 

59 
59 

บริษทั สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั *** 

100 100 ให้บริการดา้นการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ
เป็นโรงพยาบาลไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง”   
 
                                       รวม 

50 
 
 
 

50 

บริษทั โรงพยาบาล
รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 
จาํกดั **** 

600 64.58 ให้บริการดา้นการแพทย ์ปัจจุบนัดาํเนินก่อสร้าง 
อาคารโรงพยาบาลซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 
2561 โดยใชช่ื้อ “โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา” 
                                         รวม 

- 
 
 
 
- 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา 
จาํกดั ***** 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการ
ขยายในอนาคต 
                                         รวม 

- 
 
- 

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 495 

หมายเหตุ : * ได้มกีารจดทะเบียนเพิ่มสาขา คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เมือ่วนัที ่ 21 มกราคม 2558 และเมือ่วนัที ่ 8 
กรกฎาคม 2558 ได้จดทะเบียนเพิ่มสาขาคลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์โรงเกลอื เพิ่มอกีหน่ึงแห่ง และเมือ่วนัที ่22 ธันวาคม 2559 
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 500 ล้านเป็น 800 ล้านบาท  

**ได้มกีารจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาท เมือ่วนัที ่ 23 ธันวาคม 2558 และเมือ่วนัที ่ 29 
มกราคม 2559 บริษัทฯลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลอืสัดส่วนร้อยละ70 ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นนักธุรกจิในพืน้ที ่

***รับโอนกจิการมาเมือ่วนัที ่ 1 มนีาคม 2559ได้มกีารจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 30 ล้านบาท เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท เมือ่วนัที ่
12 ธันวาคม 2560 

**** จัดตั้งขึน้เมือ่วนัที ่ 16 มถุินายน 2559 และปัจจุบนับริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58 และผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
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***** จัดตั้งขึน้เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2559  

รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิอืน่  

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จาํกดั 
(มหาชน) 

1,100 - -  บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬา
รัตน์ ”  
-  บริการดา้นการเสริมความงามและศลัยกรรมตบแต่ง 
- ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ 
เฮลท ์เพ่ือผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพ 

บริษทั ไทย แอมดอน 
จาํกดั* 

30 100 -   นาํเขา้และจาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 
-   จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 

หมายเหตุ : *ได้การจดทะเบียนเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ เมื่อวนัที ่9 พฤศจิกายน 2558 
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1.1  เป้าหมาย วสัิยทศัน์ พันธกจิ  ค่านิยมและวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป” The Star of  the East”ซ่ึงมี
ความโดดเด่นในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเติบโตในอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์ และดา้นการ
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาค
ตะวนัออก และในจงัหวดัสมุทรปราการ และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึง
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นสาํคญั (Patient 
Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการ
ผา่นศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวตัถุประสงค์
ไวด้งัน้ี 

 
วสัิยทศัน์ -   เป็นผูน้าํดา้นบริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัทัว่ในประเทศ

และระดบันานาชาติ เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั  
- เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง (Sustainable growth) 
 บริหารเครือข่าย(Network) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ยดึมัน่ในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นท่ีรักและศรัทธาของผูรั้บบริการอยา่งเหนียวแน่นตลอดไป 

พันธกจิ  1. ให้การดูแลรักษาอยา่งมีมาตรฐาน ผูรั้บบริการประทบัใจ 
   2. สร้างจิตสาํนึกให้พนกังานรู้จกัปกป้อง และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือการเป็น Green Hospital    
   3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. พนกังานมีความสุข 

ค่านิยม (Core Values)   iCARE (ไอแคร์) 

i = International Patient Safety   : ยดึเป้าหมายความปลอดภยัผู้ป่วยเป็นส าคญั 

i   = Integrity     : เป็นองค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล ซ่ือสัตย์ มศีีลธรรม 

i  = Innovation  : สร้างสรรค์วธีิการใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร 

C =  Care : ใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง  

C =Change :  พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานทีด่ีขึ้น 

A = Accountability :  มคีวามรับผิดชอบและเป็นทีศ่รัทธาของสังคม 

R = Respect :  ให้เกยีรติและเคารพในความเป็นบุคคล  
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E =Engagement :  มคีวามรักและผกูพันกบัองค์กร 

E = Education  :  ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม า่เสมอ 

E = Environment  :  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

 
วตัถุประสงค์ 
มุ่งเนน้การให้บริการดา้นสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารและพฒันาเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผูน้าํในการ
ให้บริการเครือข่ายดา้นสุขภาพ ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวนัออก (The Star of the East) 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคญั 

ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
-
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัของบริษทัจากเดิมหุ้นละ 1 บาท
เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค)์ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว ้ และบริษทัไดย้ืน่จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
เป็นท่ีเรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
เดือนพฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บรางวลั E-claim Award 2014  รางวลัการใชร้ะบบ
สินไหมอตัโนมติัดดีเด่นปี 2557 และไดรั้บรางวลัหน่วยงานท่ีมีมาตรการดา้นความปลอดภยัทางถนนจาก
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 
เดือนสิงหาคม 2558 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั เปิดคลินิกเวชกรรม โรงเกลือ ท่ีอาํเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ เพ่ือรองรับลูกคา้ชาวไทยและชาวกมัพชูาท่ีพกัอาศยัและทาํการคา้ขายในบริเวณนั้น 
เดือนกนัยายน 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่ออายคุร้ังท่ี 5) 
เดือนตุลาคม 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่ออายคุร้ังท่ี 1) และ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ซ้ือเคร่ืองเอ็กซเรยด์ว้ยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (160-Slice Computed 
Tomography Scan : 160-Slice CT Scan) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวินิจฉยัโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และอาการเจ็บป่วยภายในร่างกายอ่ืนๆ พร้อมยา้ยเคร่ืองเอ็กซเรยด์ว้ยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice 
Computed Tomography Scan : 64-Slice CT Scan)ไปติดตั้งท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  
เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัฯไดรั้บรางวลัAsia’s 200 Best Under A Billion จากนิตยสาร Forbes Asia 
ต่อเน่ืองสองปีซอ้น 
เดือนธนัวาคม 2558 มีมติให้เพ่ิมทุนบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั จากเดิมทุนจดทะเบียน 300 
ลา้นบาทเรียกชาํระแลว้ 75 ลา้นบาท( บริษทัฯถือหุ้น 100% ) เป็น 500 ลา้นบาท เพ่ือรองรับแผนการก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาล  และจากมติเดิมคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้กลุ่มแพทยใ์นทอ้งท่ีและนกัธุรกิจท่ีมีความ
สนใจ เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั  โดยบริษทัฯจะลดสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จากมติดงักล่าวหลงัดาํเนินการเพ่ิมทุนแลว้เสร็จ บริษทัฯจะลดสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเม่ือเดือน มกราคม 2559  โดยสรุปในเดือน
มกราคม 2559 บริษทัฯจะถือหุ้นบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจด
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ปี 2559 
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ทะเบียน  
เดือนธนัวาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั (บริษทัยอ่ยถือหุ้น 100%) รับโอนกิจการ
ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) ของบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(บจก.สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล) ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัระยอง ภายใตช่ื้อโรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง โดยบจก.บางปะกงเวชชกิจจะชาํระราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจาํนวนรวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 117 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและมีผลใน
วนัท่ี 1 มีนาคม 2559  และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนวิธีซ้ือกิจการโดยการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) เป็นการซ้ือหุน้ เน่ืองจากติดปัญหาบางประการ โดยสรุป ในวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บจก.บางปะกงเวชชกิจ(บริษทัยอ่ยถือหุ้น 100%)  ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายกิจการโดยการโอน
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคารวม 115 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้และภายหลงัวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บางปะกงเวชช
กิจ จาํกดั 
เดือนมกราคม 2559  บริษทัฯลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั(บริษทั
ยอ่ย) จากสัดส่วนร้อยละ 100  คงเหลือในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนตามมติกรรมการบริษทัฯใน
เดือนธนัวาคม 2558 
เดือนมีนาคม 2559  บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั ดาํเนินการรับโอนหุ้นของบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดัภายหลงัการรับโอนบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั ตามมติกรรมการบริษทัฯในเดือนธนัวาคม 2558 
เดือนมีนาคม 2559  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ติดตั้งเคร่ือง (MRI : Magnetic Resonance Imaging)  ใช้
สาํหรับการสร้างภาพอวยัวะภายในร่างกายโดยอาศยัหลกัการคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและคล่ืนวิทยแุลว้นาํ
สัญญาณท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ทาํให้ไดภ้าพอวยัวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสัน
หลงั ตบั ไต ขอ้ ท่ีมีความคมชดั สามารถแยกเน้ือเยือ่ของร่างกายท่ีปกติ และท่ีผดิปกติออกจากกนัได ้ เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวินิจฉยัโรค 
เดือนมิถุนายน 2559 บริษทัฯจดัตั้งบริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั เพ่ือใชใ้นการดาํเนิน
กิจการโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ขนาด 100  เตียง  โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาทแบ่งออกเป็น 
60 ลา้นหุ้นมลูค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชาํระค่าหุ้น 2.50 บาทโดยปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
64.58 ส่วนท่ีเหลือสัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย ์พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทยถื์อรวมกนัซ่ึง
คาดว่าการก่อสร้างจะแลว้เสร็จและเปิดดาํเนินการให้บริการไดภ้ายในปี 2561 โดยมีงบลงทุน 600 ลา้นบาท 
เดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯซ้ือท่ีดินบนถนนแพรกษา จาํนวน 10 ไร่เพ่ือเตรียมพ้ีนท่ีสาํหรับโครงการขยาย
ในอนาคต 
เดือนตุลาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เปิดศนูยก์ารสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac 
Catheterization) เพ่ิมอีกหน่ึงแห่งในกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาการสวนหัวใจและหลอดเลือด การ
ขยายหลอดเลือดหัวใจดว้ยบอลลูนและการปิดรูร่ัวหัวใจดว้ยสายสวน 
เดือนธนัวาคม 2559 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั จากเดิม 500 ลา้นบาทเป็น 800 ลา้น
บาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารของบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(บริษทัยอ่ย)  
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ปี 2560 
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เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลัBest Medical Perfomance Award จาก
Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลั E-
claim Award 2015  รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดดีเด่น 2558 และไดรั้บรางวลัหน่วยงานท่ีมี
มาตรการดา้นความปลอดภยัทางถนนจากบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 
เดือนเมษายน 2560  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้า่นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละ
คร้ังมีกาํหนดอายรัุบรอง 3 ปี 
เดือนกรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เปิดศนูยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ตั้งข้ึนดว้ย
ความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก 
โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 
เดือนกนัยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่ออายุ
คร้ังท่ี 7) 
เดือนตุลาคม 2560 เปิดศนูยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการ
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมีความซบัซอ้น โดยทีมจกัษุ
แพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา ดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน 
เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่ออายุ
คร้ังท่ี 2)และไดรั้บรางวลัโครงการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพกลุ่มภาคตะวนัออก จาก
กระทรวงพลงังาน 
เดือนธนัวาคม 2560 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(บริษทัยอ่ย) จากเดิม 30 
ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาทเพ่ือรองรับแผนการปรับปรุงขยายอาคารและการปรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้
ทนัสมยั 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
หมายเหตุ :  1/ ภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ.2545 กาํหนดให้ใช ้ ช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนว่า”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้ง
คืนไม่เกิน 30 เตียงให้ใชช่ื้อ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนเกิน 30 เตียงข้ึนไปให้ใชช่ื้อ 
“โรงพยาบาล” 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

              ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  มีบริษทัยอ่ย 8 บริษทั ไดแ้ก่
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั   บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั  บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จาํกดั และมี
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดัและบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีลงทุนผา่นบริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จาํกดัอีกหน่ึงแห่ง  โดยมีโครงสร้างการถือหุน้แสดงดงัแผนภาพ 
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แผนภาพที ่1-1 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  
             

1.4  ความสัมพันธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการพ่ึงพิงหรือแข่งขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญั 
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 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2558 
ถึงปี 2560 แสดงดงัตาราง 

แผนภาพที ่2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2558-2560  

 
 

 

2.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 5 บริษทัท่ีเปิดดาํเนินการแลว้ ไดแ้ก่ 1.)บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 2.)บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั  3.)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั  4.) บริษทั 
โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 5.)บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึง ดาํเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่
ผูป่้วยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  
เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ถนนก่ิงแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อาํเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อาํเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และอาํเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้  และในปี2559 เพ่ิมสาขาท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง   กล่าวโดยรวมปี 2560 กลุ่มบริษทัมีโรงพยาบาล
จาํนวน 4 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจาํนวน 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 14 แห่ง และมีเตียงรองรับผูป่้วย 495 เตียง   
บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation ‟ HA)  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้า่นการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ
รับรองแต่ละคร้ังมีกาํหนดอายรัุบรอง 3 ปี       โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทยร์ะยอง ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มตวัท่ีส่ีท่ีเขา้
มาในกลุ่มในปี 2559 ก็มีนโยบายให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation ‟ HA 
ภายในปี 2560 เช่นกนั 

  บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศนูยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
14 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
 

2.1.1 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลกัษณะการให้บริการไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) คลนิิกอายุรกรรม  

 คลินิกอายรุกรรมทัว่ไป (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11)* : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และดูแล
ผูป่้วยอายรุกรรมทัว่ไป อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง เป็น
ตน้ 

 คลินิกอายรุกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9,11)* : ให้บริการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วยท่ี
มีปัญหาโรคอายรุกรรมเฉพาะทางดา้นต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดิน
อาหาร, โรคผวิหนงั, โรคมะเร็ง, โรคติดเช้ือ, โรคทางเดินหายใจ, โรคขอ้และรูห์มาติสม,์ โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรคไต, โรคภูมิแพ,้ โรคเลือด 

(2) คลนิิกศัลยกรรม   

 คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริการวินิจฉยัและรักษา
โรคทางศลัยกรรมทัว่ไป รวมทั้งการผา่ตดัผา่นการส่องกลอ้ง (laparoscopie surgery), ศัลยกรรมมอื,
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ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า, ศัลยกรรมตกแต่ง
, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศัลกรรมหัวใจและหลอดเลอืด,  ศลัยกรรมมะเร็งนรีเวช, 
ศลัยกรรมมะเร็งทัว่ไป, ศลัยกรรมเตา้นม, ศลัยกรรมจกัษุ, ศลัยกรรม หู คอ จมกู 

(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 

(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* 

(5) คลนิิกและศูนย์การแพทย์อืน่ๆ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤติทารกแรกเกดิน ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลินิกเด็ก 24 ช่ัวโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 คลินิกโรคภูมแิพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลินิก หู คอ จมกู  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์เลเซอร์จักษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 ศูนย์ทนัตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลินิกสูติ-นรีเวช และผู้มบุีตรยาก (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลินิกโรคล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์สลายน่ิวและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)*  
 ศูนย์ไตเทยีม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 
 คลินิกกายภาพบ าบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลินิกโรคกระดูกและข้อ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

(6) ศูนย์อุบัตเิหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 

(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 

(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานทีแ่ละรถเอก็ซเรย์เคลือ่นที่ 

(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 

(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้บริการภายใต้ จร.1,3) 

(11) ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) 

(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูม ิโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
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2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีศกัยภาพดา้นสถานท่ีในการให้บริการทางการแพทย ์ และมีอตัราการใช้
บริการแยกตามกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี  

(1) จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตยีงให้บริการ 

 ศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจาํนวน
ห้องตรวจรักษา ในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจาก
จาํนวนเตียงท่ีให้บริการ โดยศกัยภาพในการให้บริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงัน้ี 
 
โรงพยาบาล / สาขา จ านวนห้องตรวจ จ านวนเตยีงจดทะเบียน จ านวนเตยีงเปิดให้บริการจริง 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
สถานพยาบาล จุฬารัตน์สุวรรณภูมิ 5 26 26 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 2  3 - - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 44 134 134 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4  3 - - 
สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 5 5 26 26 

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั 
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 27 100 100 

บริษัท สัตยบุตรอนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
โรงพยาบาลรวมแพทยร์ะยอง 5 50 50 

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
สถานพยาบาลชลเวช 3 59 59 

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 22 100 100 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304 5 - - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์โรงเกลือ 0 - - 

 
รวม 127 495 495 
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(2) อตัราการใช้บริการ 

 อตัราการใชบ้ริการของกลุ่มผูป่้วย ประเมินจากจาํนวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการ
ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทั้งน้ี ในปี 2558 และ 2559  และ 2560 กลุ่มผูป่้วย
นอกมีอตัราการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70.3 เป็นร้อยละ 70.0 และร้อยละ 71.1  บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมจาํนวนห้อง
ตรวจผูป่้วยนอกเพ่ือรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มผูป่้วยในปี 2558 และ 2559 มี
อตัราการใชบ้ริการ (อตัราการครองเตียง) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 86.7 เป็นร้อยละ  87.8 บริษทัฯไดเ้พ่ิมจาํนวนเตียง
เพ่ือรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน  ปี 2560 บริษทัฯมีนโยบายเพ่ิมจาํนวนเตียงอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
รองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน อตัราการใชบ้ริการ(อตัราการครองเตียง)ปี 2559 เทียบกบัปี 2560 
จากร้อยละ 87.8 เป็นร้อยละ 76.0  

 กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2558 2559 2560 
จาํนวนห้องตรวจ (เฉล่ีย) * 101 120 127 
จาํนวนวนั 365 366 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด(คร้ัง) ** 2,580,550 3,074,400 3,232,075 
จาํนวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (คร้ัง) 1,815,352 2,152,840 2,296,828 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 70.3 70.0 71.1 

 กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2558 2559 2560 
จาํนวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง(เฉล่ีย) * 388 438 495 
จาํนวนวนั 365 366 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด(เตียง) 141,620 160,308 180,675 
จาํนวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (เตียง) 122,756 140,821 137,278 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 86.7 87.8 76.0 

 
หมายเหตุ :* จาํนวนห้องตรวจและจาํนวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง คาํนวณจากค่าเฉล่ียระหว่างตน้งวดและปลายงวด 
                  ** ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุดประเมินโดยผูบ้ริหารบริษทัฯ ประมาณ 70 คร้ังต่อห้องต่อวนั 

2.1.3  บริการแพทย์แผนไทย 

 บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทยแ์ผนไทย จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองคร์วม บริษทัฯ จึง
ใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ให้เป็นท่ีตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬา
รัตน์” ให้บริการ 3 กลุ่ม คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความชาํนาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ี คลินิก
แพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์ เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 
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2.1.4  ธุรกจิจัดซื้อเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั (“ไทยแอมดอน”) ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ และจดัจาํหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผา่ตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์นาํเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจาํหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี ไทยแอมดอนอยูร่ะหว่างการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการ
จดัจาํหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอ่ืนในอนาคต  นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรม
ผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพ่ือผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจโรงพยาบาล 

2.2  การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด 

      กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดด้าํเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การนาํบริการและการ
รักษาพยาบาลให้เขา้ถึงประชาชนให้ไดทุ้กกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริษทัฯ   โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริการทั้งระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ  เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก และตั้งเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใต้
คอนเซ็ป” The Star of  the East” และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นสาํคญั (Patient Safety) 
อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผา่นศนูย์
การแพทยเ์ฉพาะทาง  

 ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริษทัฯท่ีจดัอยูใ่นระดบัทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถให้บริการ
ตรวจรักษาในระดบัตติยภูมิ Execellent Center  ในส่วนของคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนกั
นอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤติและศนูยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ศนูยรั์กษาโรคมะเร็งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อม
ลูกหมาก และศนูยโ์รคหลอดเลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั) จงัหวดั
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ อาํเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จงัหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อาํเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อาํเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัปราจีนบุรี และอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีและปี 2558 เปิดคลินิก
นอ้งใหม่ท่ีตลาดโรงเกลือ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ และในปี2559 เพ่ิมสาขาท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง   เห็นได้
ว่าพ้ืนท่ีตั้งของโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก
และจงัหวดัสมุทรปราการ 
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บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ลูกคา้ทัว่ไป และลูกคา้โครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพภาครัฐ อาทิ
เช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีเขา้รับ
บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศนูยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงใน
เขตภาคตะวนัออก  
 

ลกัษณะลูกค้า  

(1) ลูกค้าทัว่ไป ประกอบด้วย 

 กลุ่มลูกค้าเงินสด : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางข้ึนไป ซ่ึงมีท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีทาํงาน ใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษทัฯ หรือเป็นผูท่ี้
มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เนน้การให้บริการ
อยา่งมีคุณภาพ และเพ่ิมขอบเขตการให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์
ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ 

 กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยท่ีองคก์รตน้สังกดัไดท้าํสัญญา
ขอ้ตกลงไวก้บัทางบริษทัฯ ซ่ึงองคก์รตน้สังกดัจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีเกิดข้ึน 
หรือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากบัองคก์รตน้
สังกดัหรือบริษทัประกนัโดยตรง ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้คู่สัญญามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของ 
ธุรกิจประกนั และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ : ไดแ้ก่ ผูเ้จ็บป่วยจากการประสบ
อุบติัเหตุทางจราจร ซ่ึงเขา้รักษาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดย
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัตั้งอยูบ่นถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี
อุบติัเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีศนูยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ และทาํให้โรงพยาบาลสามารถจดัส่งรถพยาบาลไปให้บริการในท่ีเกิด
เหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และจะเบิกค่าใชจ่้าย
ในการรักษาจากบริษทัประกนัท่ีทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี แก่ผูเ้จ็บป่วยหรือคู่กรณี
ของผูเ้จ็บป่วย 

 กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภยัจากการท างาน : ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทัหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการทาํงาน ซ่ึงเขา้รับการรักษา
ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความ
พร้อมและความเช่ียวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บท่ีมือและการต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
(Micro Surgery) สามารถให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี 
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายจากผูป่้วย และจะเบิกค่าใชจ่้ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากการทาํงาน ในภายหลงั  
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(2) ลูกค้าโครงการสวสัดิการด้านสุขภาพภาครัฐ 

 กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกนัสังคม : ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงกาํหนดให้
ลูกจา้งตอ้งถกูหักเงินค่าจา้งรายเดือนและนาํส่งเขา้กองทุนประกนัสังคม โดยลูกจา้งท่ีถูกหกัเงิน
ดงักล่าวสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครือข่ายประกนัสังคมซ่ึงลูกจา้งได้
เลือกไวโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี โรงพยาบาลท่ีรับผูป่้วยประกนัสังคมจะไดรั้บค่าบริการทาง
การแพทยจ์ากสาํนกังานประกนัสังคมใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มี
อตัรา 1,460 บาทต่อคนต่อปี  ในเดือนกรกฏาคม 2560 ประกาศอตัรา 1,500 บาทต่อคนต่อปี) และ
ค่าบริการส่วนเพ่ิมประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หัวขอ้ 14 การ
วิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ)  

 ปี 2560 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 402,010 ราย  โดยภายหลงัจาก
ท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 
บริษทัฯ สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนตามเกณฑข์องสาํนกังานประกนัสังคมเพ่ิมข้ึน
สูงสุดเป็นประมาณ 485,500 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มี
นโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือ
รองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

 ลูกค้าตามโครงการของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 ในกรณศูีนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  เป็นการรับส่งต่อผูป่้วยหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีปัญหาการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรคหัวใจท่ีมีการรอนาน ทั้งน้ีโรงพยาบาลจะไดรั้บ
ค่าบริการทางการแพทยจ์ากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่านํ้ าหนกั
สัมพทัธ์ (Relative Weighted ) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่งตวั ว่าอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี หรือ
นอกเขตพ้ืนท่ี และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพ่ิม 

(ข)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นหน่ึงในธุรกิจดาวรุ่งของปี 2560 เน่ืองจากโอกาสท่ีมาพร้อมกบัแนวโน้มในการกา้วเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอาย ุทาํให้ประชากรสูงวยัมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน บวกกบักระแสการให้ความสําคญักบัการดูแลสุขภาพท่ีมากข้ึน ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลตวัเองจึงไดรั้บอานิสสงส์ในการเติบโตเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนัขณะท่ีขอ้มลูของ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” มอง
ว่า ในปี 2560 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยยงัคงเติบโต โดยสัดส่วนลูกคา้คนไทยเป็นหลกัราว  70% ของรายไดท้ั้งหมดใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทว่าปัจจุบนัฐานลูกค้าต่างชาติเพ่ิมข้ึนมาก โดยตลาด “การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ” (Medical 
Tourism) สามารถทาํรายไดเ้ฉพาะค่ารักษาพยาบาลเขา้ประเทศปีละไม่ตํ่ากว่า  40,000 ลา้นบาทสะทอ้นไดจ้าก รายไดข้อง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมาจากกลุ่ม “คนไขต่้างชาติ” มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจาก 25% ของรายไดท้ั้งหมดของโรงพยาบาล
เอกชนในปี 2554 เป็นกว่า 27% ในปี 2558 และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 30% ในปี 2560 โดยมีปัจจยัหนุนมาจากกระแสการ
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ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ียงัคงไดรั้บความนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่โลก และไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศจุดหมายปลายทาง
ของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 

เม่ือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี “ปัจจยับวก” สนบัสนุนทิศทางการเติบโตในอนาคต ส่งผลให้ปัจจุบนัมีทั้งผูเ้ล่นรายเก่า-ใหม่ 
ต่างปรับโมเดลธุรกิจใหม่เพ่ือสอดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทัว่โลกท่ีเปล่ียนไปหันมาสนใจสุขภาพมากข้ึน 

ก่อนหนา้น้ี “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” (BDMS)” ขยบัตวันโยบายไทยเป็นศนูยก์ลางสุขภาพของโลก ดว้ยการซ้ือท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 15 ไร่ ประกอบดว้ย โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ และอาคารสาํนกังานบางส่วน บนท่ีดินผืนงามบนถนน
วิทยุ เพ่ือพฒันาเป็นศูนยสุ์ขภาพครบวงจร “BDMS Wellness Clinic” แห่งแรกในเอเชีย ด้าน “กลุ่มโรงพยาบาล
ธนบุรี”  ล่าสุดอยูร่ะหว่างพิจารณาแผนใชง้บลงทุนซ้ือและพฒันาท่ีดินบริเวณรังสิต ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีกว่า 100-140 ไร่ ลงทุน
จดัตั้ง “เมดิคลั ซิต้ี” ทาํให้เป็นคอนเซ็ปตเ์มืองท่ีมีบริการแพทยค์รบวงจรและธุรกิจท่ีเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ  ขณะท่ี อธิการบดี
มหาวิทยาลยัรังสิต เตรียมก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยอิูนเตอร์เนชัน่แนล (RSU International Hospital) RIH พ้ืนท่ี 11 ไร่ ใน
ย่านธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก 6 ไร่ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 66,000 ตารางเมตร และเฟสท่ี 2 5 ไร่ มี
พ้ืนท่ี 56,000 ตารางเมตร โดยในเฟสแรก และในเฟสสอง เพ่ิมพ้ืนท่ีอีก 5 ไร่ ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2020 มาท่ี“กลุ่มบ
มจ.พฤกษา โฮลด้ิง”  ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีแรกท่ีบริษทัแตกไลน์ลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาลเพ่ิมเติมรายไดป้ระจาํเพ่ือลดความเส่ียง
จากความผนัผวนของธุรกิจท่ีอยูอ่าศยั โดยตั้งเป้าพอร์ตอสังหาฯ ให้เช่ามีสัดส่วนตั้งแต่ 5-15% ของเป้าหมายรายได ้1 แสน
ล้านบาท ท่ีขยบัเป้าทาํให้ได้ภายในปี 2563 สอดคล้องกับ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว 
หรือ  LPH บอกกับ “กรุงเทพธุรกิจ BizWeek” ว่า ท่ีผ่านมามี“กลุ่มทุนใหญ่”เมืองไทยหลากหลายอุตสาหกรรม 
(Conglomerate) สนใจเขา้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ ซ่ึงเผชิญหน้ากบัการ
แข่งขนัสูง และหาซ้ือท่ีดินยากมากข้ึน จาํต้องปรับพอร์ตรายได้ (Diversify) ด้วยการสร้างพอร์ต “รายไดป้ระจาํ” หรือ 
Recurring Income ท่ีสร้างสินทรัพยท่ี์มัน่คงดา้นรายไดต่้อเน่ือง ไม่สวิงตามความผนัผวนของเศรษฐกิจมากนัก อย่างกรณี
ของ บมจ.พฤกษาฯ ท่ีตั้งบริษทัโฮลด้ิงส์เขา้มาดาํเนินธุรกิจใหม่ (New  Business) นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาฯ  ล่าสุด “กลุ่ม
เครือเจริญโภคภณัฑ”์ (CP) ธุรกิจลา้นลา้น ดาํเนินธุรกิจหลากหลายตั้งแต่เกษตรครบวงจร โทรคมนาคม ยานยนต์ อสังหาฯ 
มีแผนท่ีรุกสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เช่นเดียวกบั กลุ่มเจา้สัวเบียร์ชา้ง ก็กาํลงัจะลงทุนโรงพยาบาลแถบพระราม 9 ซ่ึงมีการซ้ือตวั
ทีมบริหารพร้อมหมดแลว้  

ปัจจุบนัถือว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็น “จุดสนใจ” ของเหล่าผูเ้ล่นหน้าใหม่เงินทุนหนาในเมืองไทย เพราะนอกจาก
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะมีผลการดาํเนินงานขยายตัวต่อเน่ืองทุกปีแล้ว  ยงัเป็นธุรกิจท่ีมี “ความเส่ียงตํ่า” และเป็น 
“สินทรัพยท่ี์มัน่คง” หากเทียบกบัอสังหาฯ ท่ีธุรกิจมีความเส่ียงค่อนขา้งสูงจากปัจจยัรอบดา้นกระทบค่อนขา้งมาก 

การมีผูเ้ล่นหน้าใหม่ๆ เข้ามาในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะว่าจะเกิดการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ีพฒันามากข้ึน ต่อยอดความเป็นไปได้ท่ีจะทาํให้ไทยเป็น  “เมดิคลั ฮบั”
นอกจากน้ี ในแง่ของผูบ้ริโภคจะไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึน จากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน จนถึงขั้นการซ้ือตวัทีมแพทย ์

สาํหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ทิศทางรายไดเ้ร่ิมมีขอ้จาํกดั แต่ในภาพรวมการเติบโตของ
รายไดใ้นต่างจงัหวดัยงัอยู่ในเกณฑ์ดีและมองว่าภายในระยะเวลา  3-5 ปี อตัราการเติบโตจะอยู่ระดบั 100% “ทิศทางการ
ขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาลยงัเติบโต ฉะนั้นโอกาสท่ีเหล่าดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่จะหันมาสนใจลงทุนในธุรกิจน้ี หากดู
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ตวัเลขการขยายตัวยงัมีต่อเน่ือง โดยเฉพาะในต่างจังหวดัตอนน้ีขยายตวัสูงมาก โดยเฉพาะในแทบชายแดนและเขต
อุตสาหกรรมพิเศษ"  

ขณะน้ีมีผูเ้ล่นหนา้ใหม่ท่ีไม่เคยอยูใ่นธุรกิจโรงพยาบาลสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี โดยเป็นการลงทุนมูลค่าสูง แต่ยงัเป็น
การลงทุนท่ีกระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โดยเป้าหมายของกลุ่มทุนใหญ่จะเป็นตลาดคนไขต่้าชาติ โดยเฉพาะใน CLMV 
คือ กมัพชูา ,ลาว ,เมียนมา และเวียดนาม   ในส่วนของผูบ้ริโภคถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะว่าจะไดรั้บบริการท่ีดีข้ึน รวมทั้งมี
ทางเลือกมากข้ึน แต่สาํหรับผูป้ระกอบการโรงพยาบาลรายเดิม อาจจะถูกแบ่ง “ส่วนแบ่งทางการตลาด” แต่เช่ือว่าเม่ือคนเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยอยา่งไรก็ตอ้งมารักษา ฉะนั้น ความเส่ียงของธุรกิจมีแต่ไม่สูง เพียงแต่อนาคตมาร์จ้ิน(กาํไรต่อหน่วย)อาจจะลดลง
บา้ง กรณีท่ีมีการแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดกนัมากข้ึนของผูเ้ล่นหลายราย ขณะท่ีในมุมของคนไขไ้ม่น่าห่วง เพราะต่อไป
คนไขจ้ะมีทางเลือกในการเขา้มาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากข้ึน เช่น ประกนัชีวิต ,ประกนักลุ่มบริษทั และสวสัดิการสังคม
จากรัฐเป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้ก็จะใชสิ้ทธิกนัมากข้ึน 

“โรงพยาบาลเป็นเหมือนกับส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้หากไม่สบาย เหมือนกับทุกคนหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีต้องกินอาหารเวลาหิว และ
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ซ่ึงเมื่อเจ็บไข้กต้็องหาโรงพยาบาลท่ีมั่นใจว่าจะรักษาให้เราหาย  เพียงแต่ว่าช่วงแรกต้อง
สร้างความมัน่ใจให้คนไข้ได้ว่าการรักษาของโรงพยาบาลท่ีน่าเช่ือถือและพ่ึงพาได้ เป็นส่ิงท่ีท ายาก ไม่ใช่เพียงแต่มีเงินแล้ว
ลงทุนได้เท่านั้น" 

สาํหรับปัญหาท่ีน่ากงัวลสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลใหม่ คือ “บุคลากรทางการแพทย์” ซ่ึงในอนาคตมีโอกาสจะเกิดการแยง้
ตวับุคลากรทางการแพทยม์ากข้ึนส่วนโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นตลาดอยูแ่ลว้ ตอ้งปรับตวัเองอยูต่ลอด โดยเฉพาะดา้นคุณภาพของ
การรักษา เปรียบเหมือนหากมีสินคา้ไม่มีคุณภาพก็อยู่ลาํบาก ฉะนั้น มาตรฐานการรักษาตอ้งน่าเช่ือถือ และมีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รวมทั้งมีนวตักรรมใหม่ๆ สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนผลประกอบการเติบโตทุกๆปี โดยในกลุ่มโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่อัตราการเติบโตอยู่ท่ี 3-4% ต่อปี ในอดีตโตสัดส่วนสูงกว่าน้ีเพราะว่าฐานยงัเล็ก แต่ปัจจุบนัฐานเพ่ิมข้ึน แต่
ประชากรในเมืองไทยเพ่ิมข้ึนไม่มาก “เม่ือฐานใหญ่เติบโตไดร้ะดบัน้ีถือว่าน่าพอใจ” แต่หากเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง-
เล็ก โดยอยู่รอบนอกกรุงเทพฯ อตัราตวัเลขการเติบโตยงัเป็น “ตวัเลขสองหลกั” เพราะว่าฐานคนไขเ้ล็ก และยงัพ้ืนท่ีให้
เติบโตได้อีกมาก“ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปรียบเหมือนนํ้ าซึมบ่อทราย ไม่หวือหวาเหมือนธุรกิจอสังาหฯ แมว้่า 
เศรษฐกิจชะลอตวัอยา่งไร แต่ธุรกิจโรงพยาบาลก็ยงัอยูไ่ด”้ 

ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา มีโรงพยบาลเอกชนเขา้มาระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากข้ึน ส่วนหน่ึงเพ่ือ
ตอ้งการเงินระดมทุนไปปรับปรุงและขยายกิจการ และจะช่วยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีดีข้ึนอีกประเด็น การนาํ
ธุรกิจรพ.เขา้มาระดมทุนในตลาดหุ้น ทาํให้รพ.เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยเฉพาะนายแพทย ์ ซ่ึงตอ้งยอมรับว่าปัจจุบนับรรดา
หมอมีพอร์ตลงทุนในตลาดหุ้น ซ่ึงการท่ีมีรพ.อยู่ในตลาดหุ้นช่วยทาํให้มีหมอเห็นขอ้มูลของรพ.  จากแบบแสดงรายการ
ขอ้มลู แบบ 56-1 และหากธุรกิจของรพ.มีการเติบโตทุกปี แสดงว่ารพ.มีธุรกิจท่ีมัน่คง ส่งผลให้หมอๆ อยากจะเขา้มาร่วม
ทาํงานดว้ย 

ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัเป็นธุรกิจท่ีสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากค่า
รักษาพยาบาล โดยหลกัๆ มาจากฐานลูกคา้ต่างชาติ โดยตลาด Medical Tourism ซ่ึงยงัไม่รวมถึงรายไดท่ี้สะพดัไปยงัธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง (อาทิ คา้ปลีก ท่องเท่ียว ร้านอาหาร) ส่งผลให้ตลาด Medical Tourism กลายมาเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีสําคญั
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ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยขณะท่ีตลาดลูกคา้คนไทยท่ียงัคงมีสัดส่วนรายไดห้ลกัราว 70% ของรายไดท้ั้งหมดใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อาจจะตอ้งเผชิญกบัขอ้จาํกดัจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน รวมถึงการขยาย
สวสัดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีครอบคลุมโรคมากข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรมการเขา้รับการรักษาพยาบาลของกลุ่มลูกคา้
คนไทยเปล่ียนแปลงไป 

ภาพรวมธุรกจิให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

โรงพยาบาลเอกชนของไทยมุ่งยกระดบัประสิทธิภาพและการบริการสู่มาตรฐานสากล  เพ่ือดึงดูดผูใ้ชบ้ริการช่วยหนุนการ
เติบโตของรายไดใ้นระยะยาว โรงพยาบาลขนาดใหญ่มุ่งเน้นกลยุทธ์ควบรวมกิจการ  (M&A) เพ่ือเพ่ิมเครือข่าย โดยเขา้ซ้ือ
กิจการโรงพยาบาลท่ีทาํกาํไรดีอยูแ่ลว้ รวมทั้งมีการลงทุนเพ่ิมปริมาณและคุณภาพการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง อาทิ การขยาย
พ้ืนท่ีให้บริการ การลงทุนศนูยรั์กษาโรคซับซ้อน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเร่งขยายสาขา/สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในแถบ
หัวเมืองต่างจงัหวดัเพ่ือรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีจาํนวนและกาํลงัซ้ือมากข้ึน รวมถึงเมืองท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกั 
และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีเป็นนักท่องเท่ียวและผูป่้วยจากประเทศเพ่ือนบา้น  ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเพ่ือขยาย
เครือข่ายกบัพนัธมิตรต่างธุรกิจรวมทั้งแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจดา้นสุขภาพ อาทิ ศูนยด์ูแลผูสู้งอายุ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และ
เคร่ืองสําอางค์ เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีไม่มีเครือข่ายสาขา  (Stand-
alone) ต่างปรับตวั ซ่ึงรวมถึงความพยายามลงทุนสร้าง Facility เพ่ือรองรับผูป่้วยเพ่ิมข้ึน อาจกล่าวไดว้่าธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ ปัจจุบนั การดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลยงัคงถูกกดดนัจากปัจจยัเส่ียงทั้ง
ในและต่างประเทศ ดงัน้ี 
„ การบริโภคในประเทศฟ้ืนตวัช้า โดยผูมี้รายไดร้ะดบักลางซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของโรงพยาบาลและค่อนขา้งอ่อนไหวต่อราคา
ยงัคงระมดัระวงัการใชจ่้ายท่ามกลางอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีปรับข้ึนต่อเน่ือง ลูกคา้บางส่วนจึงลดค่าใชจ่้ายโดยซ้ือยาเอง
หรือเลือกใชสิ้ทธ์ิรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ/สถานพยาบาลอ่ืนๆของรัฐ รวมถึงคลีนิคเอกชนท่ีค่ารักษาพยาบาลถูก
กว่า กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่จึงหันมาให้ความสาคัญกับการท าตลาดระดับกลาง-ล่างมากขึน้ โดยใช้กลยุทธ์ด้านราคา
และเสนอขายแพคเกจการรักษา ซ่ึงเพ่ิมความเส่ียงแก่โรงพยาบาลขนาดกลาง-เลก็ท่ีถูกแบ่งกลุ่มลูกค้าไปบางส่วน อีกท้ังยังมี
ต้นทุนดาเนินการสูงกว่า 
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„ เศรษฐกิจของประเทศลูกค้าส าคัญซบเซา ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง ซ่ึงเผชิญภาวะราคานํ้ามนัอยูใ่นระดบัตํ่าต่อเน่ืองมาหลายปี ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนท่ีพ่ึงพาลูกคา้ 
กลุ่มน้ีเป็นหลกัเร่งปรับกลยทุธ์ โดยการหาลูกคา้จากตลาดใหม่มาทดแทน อาทิผูมี้รายไดสู้งจาก CLMV และจีน ส่งผลให้ใน
ภาพรวมจ านวนและรายได้จากลูกค้าต่างชาติอาจไม่ได้ปรับลดลงหรือปรับลดเพียงเล็กน้อย และยังอาจเพ่ิมขึน้ในบาง
โรงพยาบาล 
 
อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาลยงัมีปัจจยัหนุนการเติบโตของรายได ้จาก 
1) การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาล อาทิ ไขห้วดัใหญ่ ไขเ้ลือดออก  
2) การปรับขึน้อตัราค่ารักษาพยาบาลและเพิ่มสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากส านักงานประกันสังคม 
(Social Security) ในปี2560 ทาํให้โรงพยาบาลท่ีมีฐานผูป่้วยประกนัสังคมจาํนวนมากไดป้ระโยชน์  
 

 
 

3) การปรับกลุ่มเป้าหมายโดยดึงคนไทยมาใช้บริการมากขึน้ในโรงพยาบาลทีเ่น้นผู้ป่วยต่างชาต ิปัจจยัขา้งตน้ส่งผลให้รายได้
โดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนเติบโตไดต่้อเน่ือง สะทอ้นจากผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ปี2559 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเกือบ 2.5 เท่าของปี 2553 และในช่วงคร่ึงแรกของปี2560ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
มีอตัรากาํไรสุทธิสูงถึง 16.0% YoYจากเฉล่ีย14.1% ต่อปีในช่วง 2554-2559  
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แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 

ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมแีนวโน้มรักษาระดับการเตบิโตได้ดีต่อเน่ืองในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ี
มีเครือข่ายมากจะมีความไดเ้ปรียบทั้งดา้นตน้ทุน บุคลากร และการเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและ
เล็กท่ีไม่มีสาขา (Stand Alone) จะทาํธุรกิจไดย้ากกว่า ยกเวน้รายท่ีเจาะลูกคา้เฉพาะกลุ่มหรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
ด้านส่วนแบ่งตลาดผู้ป่วยจะมกีารแข่งขันสูง เน่ืองจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีแนวโน้มเจาะกลุ่มคนไขใ้นประเทศมากข้ึน 
ซ่ึงจะกดดนัโรงพยาบาลท่ีมีลูกคา้ในประเทศเป็นฐานรายไดส้ําคญัอย่างไรก็ตาม ยงัมีโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กบาง
แห่งเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงเงินทุนผ่านการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใชใ้นการปรับปรุง/ขยายกิจการหรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียน สร้างความสามารถในการแข่งขนัรับมือกบัรายใหญ่โดยมีปัจจยัหนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ไดแ้ก่ 
„ การเพิ่มขึน้ของกลุ่มชนช้ันกลางทีม่อีานาจซื้อสูง การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดข้องประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มชน
ชั้นกลาง จะหนุนความตอ้งการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึน โดยเม่ือพิจารณาอตัราการใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล
ต่อ GDP ของคนไทยยงัอยู่ในระดบัไม่สูงมากนัก เม่ือผนวกกบัชนชั้นกลางในกลุ่มอาเซียน สะทอ้นโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยยงัมีอยูอี่กมาก  
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การขยายตวัของชุมชนเมอืง องคก์ารสหประชาชาติ(United Nations) คาดว่าระดบัความเป็นเมือง (Urbanization Rate) ของ
ไทยจะเพ่ิมข้ึนจาก 50.4%ปี 2558 เป็น 60.4% ในปี 2568  ซ่ึงจะเพ่ิมโอกาสในการขยายการให้บริการทางการแพทยไ์ปสู่
พ้ืนท่ีต่างจังหวดัมากข้ึนในอนาคตเม่ือเทียบกับความต้องการใช้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีค่อนข้างอ่ิมตัว 
นอกจากน้ีธุรกิจยงัได้อานิสงส์จากนโยบายของรัฐบาล อาทิ นิคมอุตสาหกรรม โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออกและการเติบโตของชุมชนเมืองในกลุ่มประเทศ AEC จะทาํให้จาํนวนผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยเ์พ่ิม 
„การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและเทคโนโลยขีั้นสูงมากข้ึนอยา่งมี 
นยัสาํคญั โดย สศช. คาดว่าจาํนวนผูสู้งอาย(ุมากกว่า 60 ปี) จะเพ่ิมข้ึนจาก 9.1 ลา้นคนในปัจจุบนัเป็น10.3 ลา้นคนในปี 2562 
ขณะท่ีทางการประเมินว่าค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุจะเพ่ิมข้ึนจาก 6.3 หม่ืนลา้นบาทในปี 2553 (2.1% ของ GDP) 
เป็น22.8 หม่ืนลา้นบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 (จากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี12 พ.ศ 2560-2564) 
 
อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง  (Non-communicable diseases: NCD)ของคนไทยมีมากขึ้น อาทิ 
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม (โดยผูป่้วยในไทยมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค
ค่อนขา้งมาก อาทิ มีอตัราการสูบบุหร่ีสูง การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสู์งถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริโภค 
นํ้าตาลสูงสุดในอาเซียน เป็นตน้ ท าให้ความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 
 

 
นอกเหนือจากปัจจัยเชิงโครงสร้างข้างต้น ปัจจัยหนุนการเตบิโตของธุรกจิยงัมาจาก 
„ แผนการขยายสาขา/เพิ่มเครือข่าย/เพิ่มพืน้ทีใ่ห้บริการ เพื่อสร้างฐานรายได้จากธุรกจิโรงพยาบาลและการลงทุนในธุรกจิที่
ไม่ใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งมีแผนลงทุนขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ อาทิ โรงพยาบาล
กรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี รวมทั้งมีการขยายเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรงพยาบาลในเครือ ขณะท่ี
บางแห่งเติมจุดแข็งเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อาทิ ปรับรูปแบบเป็นศนูยเ์ฉพาะทาง  หรือเป็นระบบดิจิตอล
ครบวงจร เพ่ือดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ และตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการรักษาโรคเฉพาะทางโดยตรง รวมทั้ง
เพ่ิมโอกาสขยายตลาดไปสู่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีช่องว่างดา้นราคาและบริการ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไม่สามารถใชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีราคาสูง และผูท่ี้ไม่ตอ้งการรอคิวนานในโรงพยาบาลรัฐ หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีพกัอาศยัตามแนวรถไฟฟ้า ไปจนถึง
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
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ทั้งน้ี คาดว่าในปี 2563 จะมีจ านวนเตียงเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า 2,700 เตียงจากปัจจุบันประมาณ 35,000 เตียงหรือเพ่ิมขึน้
ประมาณ 2.6% ต่อปี 
ส่วนการขยายไปสู่ธุรกิจท่ีไม่ใช่โรงพยาบาล อาทิ ศนูยด์ูแลสุขภาพ ศนูยด์ูแลและโครงการท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอาย ุร้าน
ขายยา โรงงานผลิตยาห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์(Lab) อาหารเสริม อาหารทางการแพทย ์และผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
เป็นตน้ จะเขา้มาเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรของซพัพลายเชน และสอดคลอ้งตามเทรนดท่ี์ผูบ้ริโภคให้ความ
สาคญักบัการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
 
„ การกระจายฐานผู้ป่วยหรือขยายไปสู่ตลาดใหม่ของโรงพยาบาลทีเ่น้นรายได้จากลูกค้าต่างชาต ิเพ่ือลดผลกระทบทางลบ
จากการพ่ึงพาลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมาก โดยหลายโรงพยาบาลมีลูกคา้ต่างชาตินอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเร่ิมเติบโตมาก
ข้ึน ไดแ้ก่ จีน รัสเซีย อาเซียนและกลุ่ม CLMV ซ่ึงส่วนใหญ่ประเทศเหล่าน้ีมีบริการดา้นสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความ
ตอ้งการ โดยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งปรับมาเนน้ลูกคา้จากเมียนมาร์เป็นอนัดบัตน้ๆ และหลายแห่งตั้งสาํนกังานตวัแทน
ในเมียนมาร์เพ่ือเป็นตวักลางส่งตวัผูป่้วยไปรักษายงัต่างประเทศ นอกจากน้ี ลูกคา้อีกกลุ่มท่ีไม่อาจมองขา้ม คือ กลุ่มผูป่้วย
ต่างชาติประเภท long-stay  
 

 
 
การรุกสู่ธุรกจิศูนย์บริการสุขภาพ รับเทรนด์ "ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ”ซ่ึงเป็นหน่ึงในเทรนดท่ี์ทัว่โลกให้ความนิยมครอบคลุม
ตั้งแต่บริการดา้นสุขภาพ แพทยท์างเลือก และบริการดา้นการชะลอวยั (Anti-aging) โดยรายงานจาก The Global Wellness 
Tourism Economy Report 2013-2015 ประเมินมูลค่าของธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทัว่โลกจะเติบโตไม่ตํ่ากว่า 9% ต่อปี 
ตลาดในเอเชียมีมลูค่ารวมประมาณ 5.6 พนัลา้นดอลลาร์จากจานวนนกัท่องเท่ียวมากกว่า 2.5 ลา้นคน ไทยอยูอ่นัดบั 4 ใน 
เอเชียและอนัดบั 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ด้วยแนวโน้มท่ีเปล่ียนจากการรักษาไปเป็นการดูแลสุขภาพ  โรงพยาบาล
เอกชนไทยหลายแห่งจึงท าการตลาดเชิงรุกสู่ธุรกิจศูนย์สุขภาพครบวงจรเพ่ือสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาว  อาทิ
Wellness Clinic (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ) Medical City (กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี) ศูนยสุ์ขภาพดูแลผูสู้งวยั(กลุ่ม
โรงพยาบาลบางปะกอก กลว้ยน้าไทและโรงพยาบาลยนัฮี) ซ่ึงคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ  ปรับตวัรับกระแสการ
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต  
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 29 

 
 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 30 

 
 

นโยบายรัฐหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็นหน่ึงในคลัสเตอร์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยช้ัีนสูง ใน 4 กลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพรเคร่ืองมือแพทยแ์ละบริการทางการแพทย์ 
โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ อาทิการปรับลดอตัราภาษี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัจากการท่ีโรงพยาบาล
ของไทยมีตน้ทุนลดลง จูงใจให้มีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการทางการแพทยแ์ละบริการสุขภาพมากข้ึน 
 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ โดย
นอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัซ่ึงเร่งขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองแลว้  ยังมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอ่ืนท่ีปรับ
โมเดลสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เน่ืองจากมองว่าเป็นธุรกิจท่ีมี“ความเส่ียงตํ่า” และมีโอกาสสร้างรายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว อีกทั้ง
ยงัสอดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้ความสนใจดา้นสุขภาพกนัแพร่หลาย โดยมูลค่าการลงทุนจะค่อนขา้งสูงและกระจุก
ตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ อาทิ กลุ่มพฤกษา โฮลด้ิง (โรงพยาบาลวิมุตติคาดเปิดปี 2563) กลุ่มอาร์เอสย ู(RSU International 
Hospital ปี 2563) กลุ่มอ่ืนๆ อาทิ เครือเจริญโภคภณัฑ ์(CP Group) และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) จึงคาดว่า
จาํนวนโรงพยาบาลและเตียงผูป่้วยจะเพ่ิมข้ึนอีกมาก การแข่งขนัในธุรกิจจึงมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนทั้งดา้นราคาและบริการ 
ตลอดจนการแยง่ชิงบุคลากรทางการแพทย ์นอกจากน้ี ยงัมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลรัฐบางแห่งท่ีพัฒนาระบบการให้บริการใน
มาตรฐานเดียวกับเอกชน ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเฉพาะทางและการให้บริการนอกเวลาราชการ (เช่น  โรงพยาบาลปิย
มหาราชการุณยใ์นเครือศิริราช และศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี)  โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้น
ช่ือเสียงเทคโนโลยีและแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาหรับคู่แข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ  พบว่าหลายประเทศในเอเชียวาง
สถานะเป็นศนูยก์ลางการแพทยแ์ละ หรือมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดียวกบัไทยอาทิสิงคโปร์มาเลเซีย อินเดีย หรือแมแ้ต่จีนท่ี
กาํลงัผลกัดนัมณฑลไห่หนาน (1 ใน 18 มณฑลหลกัภายใตย้ทุธศาสตร์One Belt One Road) เป็น 
“ศนูยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงการแพทย”์ เพ่ือดึงดูดผูป่้วยจีนท่ีนิยมใชบ้ริการแพทยใ์นต่างประเทศ นอกจากน้ี กลุ่ม "พาร์คเวย ์
แพนไท" โรงพยาบาลเอกชนของสิงคโปร์ยงัประกาศสร้างโรงพยาบาลขนาด  250 เตียงแห่งแรกในเมียนมาร์คาดจะเปิด
ให้บริการในปี2563 ส่วนประเทศในตะวนัออกกลางซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของโรงพยาบาลชั้นนาํในไทยหลายแห่ง อาทิ Qatar 
จะเปิด Medical City ขนาดใหญ่ (ปลายปี 2017) ขนาด 559 เตียง (ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์)มูลค่า 23,000 ลา้น
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บาท ส่วน Kuwait เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ลา้นบาท (เปิดบริการแลว้) และรัฐบาล UAE 
เปล่ียนเง่ือนไขประกนัสุขภาพเป็นเนน้รักษาในประเทศแทนการออกมาใชบ้ริการต่างประเทศ เป็นตน้  
 
ภาวะการแข่งขันข้างต้นอาจกดดันอัตราก าไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมให้เติบโตชะลอลงบ้าง ขณะท่ีเพ่ิมความ
เส่ียงต่อโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางและเลก็ท่ีไม่มีเครือข่ายสาขาอาจสูญเสียลูกค้าหรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไปบางส่วน  
ส่วนในระยะปานกลาง-ยาว ยังมีคู่แข่งจากทุนอาเซียนท่ีอาจรุกสู่ธุรกิจนี้ ดังเช่นบริษัทผู้ให้บริการสุขภาพรายใหญ่ของ
มาเลเซีย “KPJ Healthcare Berhad” ท่ีรุกสู่อินโดนีเซีย ซ่ึงนับเป็นความท้าทายของการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
การปรับตัวคว้าโอกาสและเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันในอนาคต 

สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดงักล่าว ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคยีง ทีต่ั้ง 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ้า สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลสาํโรงการแพทย ์ สมุทรปราการ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 2 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา(โสธราเวช) 

โรงพยาบาลวิภารามอมตะ 
ฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 

 
จากการท่ีมีจาํนวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั เป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็

ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลายดา้น ไดแ้ก่  
 บุคลากรทางการแพทยข์องกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายดา้น และมีศนูย์

การแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐานอาทิเช่น  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 32 

- คลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญดา้นต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งน้ี โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เป็นศนูยก์ลางในการดูแลผูป่้วย
บาดเจ็บทางมือ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก 

- ศนูยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ
วินิจฉยัเบ้ืองตน้ การใส่ขดลวดและทาํบอลลูนเพ่ือขยายหลอดเลือดหวัใจ และการผา่ตดัหัวใจ
เป็นศนูยรั์บส่งต่อผูป่้วยหัวใจ ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

- ศนูยผ์ูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนกันอ้ย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศนูยรั์บส่งต่อผูป่้วย   
        วิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนกันอ้ย ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นตน้   

 ความเพียบพร้อมทั้งในดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานท่ี โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยมี์
ความทนัสมยัและครบครัน จาํนวนห้องตรวจผูป่้วยและจาํนวนเตียงผูป่้วยอยูใ่นระดบัสูง เพียงพอต่อการ
ให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานท่ีในโรงพยาบาลมีความสวยงาม 
เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภยั   

 ทาํเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
เดินทางมาถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั้งดา้นคุณภาพในการให้บริการ และ
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกีารรักษาพยาบาล ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันาและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การมสีถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ 

บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 4 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 10 แห่ง ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีมี
ศกัยภาพ กระจายอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดั
สระแกว้ และในปี 2559 มีเพ่ิมสาขาในจงัหวดัระยอง  รวมทั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ (เขตประเวศ 
และเขตลาดกระบงั) ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม และเขตชุมชนท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งอยูใ่กลก้บัสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ทาํให้บริษทัฯ สามารถให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการภาครัฐไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเครือข่ายของบริษทัฯยงัส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็น
ต่อไปน้ี  

 การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากการใชอุ้ปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกนั  

 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) โดยการใชร้ะบบการหมุนเวียนยาและ
เวชภณัฑร์ะหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือนาํสินคา้มาใชท้ดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 

 การบริหารบุคลากรทางการแพทย ์ บริษทัฯ มีบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ี
สามารถหมุนเวียนไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนในกลุ่ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป อาทิ ลูกคา้เงินสด ลูกคา้คู่สัญญา ลูกคา้กองทุนเงิน
ทดแทนฯ เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้โครงการสวสัดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลากหลาย ส่งผลให้รายไดข้อง
บริษทัฯ มีความสมํ่าเสมอ และเป็นผลให้บริษทัฯ บริหารและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม 
นโยบายหลกัของบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้การเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีมีอตัรากาํไรสูงกว่า
กลุ่มลูกคา้ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51ในปี 2558, 2559 และ
ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 การท่ีสัดส่วนในปี 2559 และ 2560 เพ่ิมข้ึนเพราะโรงพยาบาลเปิดให้บริการในส่วน
ของการขยายอาคารให้รองรับการเติบโตของผูป่้วยไดต้ั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ส่งผลให้รายไดแ้ละจาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มลูระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วย
ทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 1,616.71 ลา้นบาท เป็น 2,232.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.50 ต่อปี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิม
จาํนวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ทนัสมยั รวมถึงการ
เพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการศนูยห์ัวใจครบวงจร ศนูยห์ลอดเลือดสมอง ศนูยม์ะเร็งครบวงจร
รวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
เช่น การออกบธูตามหมู่บา้นและการตลาดเชิงวิชาการผา่นการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแล และการใชชี้วิตท่ีลด
ปัจจยัเส่ียง   รวมถึงการให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีทาํประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ  

(3) คุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึง
ความสาํคญัของปัจจยัดงักล่าว โดยไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายสาํหรับการให้บริการ เพ่ือมัน่ใจว่าผูป่้วยจะไดรั้บ
การบริการท่ีมีคุณภาพดงัน้ี  

 การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  
 การประเมินผูป่้วย การวิเคราะห์ การวินิจฉยั แผนการรักษา และการประเมินซํ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  
 การจาํหน่ายผูป่้วย รวมถึงการดูแลภายหลงัจากการเร่ิมรักษาท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยใชก้าํหนดมาตรฐานตามองคก์ารอนามยัโลก (World 
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผูป่้วยอยา่งเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเนน้
ผูป่้วยเป็นจุดศนูยก์ลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี จากการพฒันายกระดบัคุณภาพในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามลาํดบัไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 และมีการรับรองต่ออายทุุก 2 ปี และในปี 
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2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation)จากสหรัฐอเมริกา  และมีการ
รับรองต่ออายทุุก 3 ปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือความพร้อมในการจดัหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทนัสมยั และช่วยเพ่ิมความสามารถในการตรวจรักษาโรคให้
ถูกตอ้งแม่นยาํมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัให้ความสาํคญักบัการสรรหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทั้งทีม
พยาบาลและบุคลากรสนบัสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเป็นประจาํ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีหนา้ท่ี
ติดต่อกบัลูกคา้ จะตอ้งเขา้อบรมความรู้ในการให้บริการตามโปรแกรมท่ีกาํหนดอยา่งต่อเน่ือง    

(4)    การก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคลอ้งกบัชนิดและความรุนแรงของโรค และอยูใ่น
ระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาลแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายแข่งขนัดา้นอตัราค่า
รักษาพยาบาล เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการให้บริการได ้

(5)    การประชาสัมพันธ์และกจิกรรมเพื่อสังคม 

การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ เพ่ือสร้างการรับรู้
ในความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยบริษทัฯ ไดอ้อกบธูทาํกิจกรรม รวมทั้งจดังาน
นิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงบทบาทท่ีสาํคญัต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี
หนา้ท่ีตอบแทนต่อสังคม ดงัเห็นไดจ้ากปรัชญาการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวว้่า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็น
องคก์รท่ีไม่แสวงผลกาํไรเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” โดยปรัชญาดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชดัผา่นทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ รวมทั้ง ไดมี้การ
จดักิจกรรมเพ่ือสังคมอยูเ่ป็นประจาํและต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนในชุมชน  อาทิ โครงการ 
10,000 Heart Heroes ซ่ึงเป็นโครงการขยายผลต่อจากโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง ช่วยชีวิตผูป่้วยหยดุหายใจจาก
โรคหัวใจขาดเลือดฉบัเพลนั และการจดัอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานท่ีนอกโรงพยาบาล 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปและพนกังานของบริษทัลูกคา้ อาทิเช่น การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ  การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ ให้กบับุคคลทัว่ไปรวมถึงเจา้หนา้ท่ีอสม.ทุกคนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของท่ีตั้งของโรงพยาบาล  
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ และ การจดัอบรมให้ความรู้ในการเล้ียงลูกแก่มารดาท่ีตั้งครรภโ์ครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน จดัโครงการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพ่ือตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
ในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนกั อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ให้
ถือว่าเป็นเร่ืองใกลต้วั และเป็นหนา้ท่ีของทุกๆคนท่ีจะตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ในการลดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง 
รวมทั้งนาํวสัดุต่างๆกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้  

(6) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม โดยสถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น และอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํให้สามารถเดินทาง
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ไปมาไดส้ะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอยา่งเป็นระเบียบ นอกจากน้ี  บริษทัฯมีCALL CENTER 1609 
พร้อมรถพยาบาลและทีมงานท่ีมีความพร้อมในการเคล่ือนยา้ย หรือสั่งการรักษาในกรณีฉูกเฉิน สาํหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย
ไปยงัโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 4 แห่ง และมี
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีดาํเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจาํนวน 10 แห่ง ทาํให้ลูกคา้กลุ่มโครงการประกนัสังคม
ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กสถานบริการในกลุ่มบริษทั  

 (7)   การควบคุมต้นทุน 

เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้โครงการประกนัสังคม รัฐบาลไดก้าํหนดอตัราจ่ายเหมารายคนจากการจดัสรรตาม
นโยบายของภาครัฐ ดงันั้น ผลการดาํเนินงานของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการควบคุมตน้ทุนในการ
รักษาพยาบาล โดยท่ียงัคงคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายเชิงแผนยทุธศาสตร์ คือ 
การทาํให้ผูป่้วยปลอดภยัโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ดัตั้งกิจกรรม “การประกนัคุณภาพท่ีไม่ส้ินเปลือง” และให้มีการทบทวน 
รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษท่ี
ส่งเสริมให้พนกังานไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและการลดตน้ทุน อีกทั้งการท่ี 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ทาํให้บริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการร่วมกนั   

2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.3.1 ยาและเวชภณัฑ์  

 ผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ ์ ซ่ึงใชใ้นการรักษาผูป่้วย 
โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะทาํหนา้ท่ีรวบรวมปริมาณยาและเวชภณัฑท่ี์ตอ้งการ และส่งขอ้มลูให้ฝ่ายจดัซ้ือเป็นผูด้าํเนินการจดัหา 
ซ่ึงแนวทางการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑข์องบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จดัซ้ือผา่นระบบประมลู และจดัซ้ือโดยตรง   
 การจดัซ้ือผา่นระบบประมลู บริษทัฯ จะร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯหลายแห่ง 
เพ่ือรวมปริมาณในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑต่์างๆให้อยูใ่นระดบัสูง ทาํให้สามารถเพ่ิมอาํนาจต่อรองดา้นราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ โดยบริษทัฯ รับหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวมปริมาณความตอ้งการยาและเวชภณัฑ ์จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญ
ผูจ้ดัจาํหน่ายยาและเวชภณัฑย์ืน่ซองประมลู โดยใชว้ิธีการประกวดราคาผา่นระบบออนไลน์ และทาํการเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายท่ี
เสนอราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงทาํสัญญากบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีชนะการประมลู ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและ
เป็นธรรมในการจดัซ้ือ บริษทัฯ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการร่วมสาํหรับประเมินและ
พิจารณาการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑใ์นแต่ละคร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วม
ประมลู ซ่ึงในการพิจารณาการประมลูในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นราคา และ
คุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจดัหายาและเวชภณัฑท่ี์มี
ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 
 อยา่งไรก็ตาม ยาและเวชภณัฑบ์างส่วน บริษทัฯ จะจดัซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดัจาํหน่าย ไม่ผา่นระบบประมลู ซ่ึงส่วน
ใหญ่การจดัซ้ือวิธีน้ีจะใชก้บัการจดัซ้ือยาหรือเวชภณัฑท่ี์บริษทัฯมีปริมาณความตอ้งการใชจ้าํนวนไม่มาก ผูจ้ดัจาํหน่ายจึงไม่
นาํยาหรือเวชภณัฑด์งักล่าวเขา้ร่วมระบบประมลู หรือเป็นยาท่ีเป็นลกัษณะยาตน้แบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยานาํเขา้
ราคาแพงท่ีตอ้งสั่งซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  
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 การบริหารจดัเก็บสินคา้คงคลงัของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญั ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความสาํคัญมาโดย
ตลอด โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายสาํรองยาหรือเวชภณัฑท่ี์มีความถ่ีของการใชสู้ง ให้อยูใ่นระดบัเพียงพออยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมถึงมีการใชร้ะบบการหมุนเวียนยาและเวชภณัฑร์ะหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือนาํมาใชท้ดแทนกนัในกรณี
ขาดแคลน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพ่ือการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและ
ความช้ืนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภณัฑน์ั้นๆ และทาํการป้องกนัการสัมผสักบัแสงโดยตรง เพ่ือให้
ยาและเวชภณัฑมี์อายกุารใชง้านตามท่ีระบุ ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 2 ‟ 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย จึงไดรั้บ
บริการหลงัการขายในระดบัท่ีดี และมีการประกนัคุณภาพยาและเวชภณัฑ ์ โดยสามารถเปล่ียนคืนไดห้ากมีปัญหาดา้น
คุณภาพ รวมถึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายไุด ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัทาํรายงานทุกเดือนเพ่ือติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกลห้มดอาย ุ โดยกรณี
ท่ีมียาใกลห้มดอายแุต่ยงัมีคุณภาพดีและอายคุงเหลือท่ีเหมาะสม จะมีการประชุมเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยา่งไรก็
ตามยาบางประเภทท่ีกฎหมายกาํหนดให้โรงพยาบาลตอ้งสาํรองยาดงักล่าวไว ้ และไม่สามารถเปล่ียนคืนได ้ ซ่ึงในกรณีท่ียา
ดงักล่าวจะหมดอาย ุจะถกูส่งไปทาํลายตามขั้นตอนต่อไป   
 บริษทัฯ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมดจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ และมีการจดัส่งสินคา้ภายใน 3 ถึง 7 วนั 
หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจดัส่งให้ภายใน 24 ชัว่โมง โดยทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บเครดิตทางการคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายระหว่าง 
30 ถึง 90 วนั 
 ในดา้นการพ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่ายนั้น บริษทัฯ พ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายในระดบัตํ่า เน่ืองจากไม่มีผูจ้ดัจาํหน่ายราย
ใดรายหน่ึงจดัหายาหรือเวชภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าการซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมด ในระหว่างปี 
2558 ‟ 2560 และ บริษทัฯ ไม่มีขอ้ผกูพนัการซ้ือยาหรือเวชภณัฑก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของมลูค่า
การซ้ือวตัถุดิบในอนาคต 

2.3.2 เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย ์  ทาํหนา้ท่ี
พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์ โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบติั รวมทั้งเง่ือนไขทางการคา้กบัผู ้
จดัจาํหน่ายหลายราย เพ่ือให้ไดเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint 
Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งน้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางส่วนจดัหา ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
แพทยจ์ากต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือแพทยท่ี์บริษทัฯจดัหาผา่นบริษทั ไทยแอมดอนมีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า 
เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยผ์า่น
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ยงัคงยดึถือแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน 
Hospital Accreditation (HA) เช่นเดียวกนั    

2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีบุคลากรทางการแพทยร์วมทุกสาขาจาํนวน 2,912 ท่าน ซ่ึงท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ สามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนแพทยแ์ละสถานฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษา
บุคลากรทางการแพทยใ์ห้ทาํงานกบับริษทัในระยะยาว โดยการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การให้
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ทุนการศึกษาต่อแก่พนกังาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดี และการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกลูกนั อาทิเช่น บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การฝึกอบรมเพ่ือสร้างผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการผลิตบุคลากรผูช่้วยพยาบาลเพ่ือป้อนให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 14 แห่ง   

2.4 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษทัฯ 
คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์บาํบดันํ้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงคใ์ห้พนกังานและชุมชุนตระหนักและมีส่วน
ร่วมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 
 ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมและจดันิทรรศการ Green Hospital ข้ึน ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไป รวมถึงเพ่ือให้พนกังานไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเร่ิมจาก
การรณรงคก์ารปลูกตน้ไมบ้ริเวณท่ีว่างของโรงพยาบาล เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงทาํ
ให้อากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 

2.4.1 วสัดุและของเสียอนัตราย   

                 การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา 
ทาํให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ  และวิธีการฝังกลบทาํให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนกัถึง
สภาวะดงักล่าว จึงไดก้าํหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพ่ือลดปริมาณการกาํจดัขยะและการลดการใชพ้ลงังานทุก
ชนิดโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน   โดยการจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้
กบับุคคลากรทุกท่านในองคก์ร และจดัโครงการต่างๆ เพ่ือกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ส่งผลในการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมจดัโครงการต่างๆเพ่ือรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น รณรงคก์ารปลูกตน้ไมท้ั้งภายใน
องคก์รและชุมชน รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปล่ียนการใชน้ํ้ ายาเคมีท่ีใชท้าํความสะอาดมา
เป็นนํ้ายาชีวภาพ   รณรงคใ์ห้ใชก้ระดาษสองหนา้ และลดการถ่ายเอกสารโดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ส่งผลให้
ลดทั้งปริมาณการใชผ้งหมึก ลดการใชไ้ฟฟ้า ลดการใชก้ระดาษ ลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และกาํหนดนโยบายเปล่ียนการใช้
หลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟแอลอีดีเพ่ือลดการใชไ้ฟฟ้า และลดความร้อน  เพ่ิมสวิทซ์กระตุกเปิดปิดไฟใน
สาํนกังาน ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เป็นค่าคงท่ี ลดการใชลิ้ฟท ์ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้าน และถอดปลัก๊
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิกใชง้าน รวมถึงรณรงคก์ารใชร้ถทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้  

2.4.2 การบ าบัดน า้เสีย 

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัมีระบบการบาํบดันํ้ าเสีย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสียดงักล่าวให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบาํบดั
แลว้เป็นประจาํ ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด  
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บริษทัฯ ผา่นการตรวจสอบประจาํปีจากสาํนกังานประกนัสังคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกดั
สาํนกังานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้คุณภาพนํ้าท่ีผา่น
การบาํบดัไดม้าตรฐานปลอดภยัก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยนํ้าท่ีผา่นกระบวนการบาํบดับางส่วนจะถูกนาํมาใชร้ดนํ้าตน้ไม้
และทาํความสะอาดลานจอดรถ 
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 การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและ  ราคา
หุ้นของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงสําคัญบางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงั
ไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนัและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซ่ึงปัจจยัความ
เส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาต่างๆท่ี เก่ียวขอ้ง ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสามารถผลิตไดใ้นจาํนวนจาํกดั   นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย ์ทาํให้เกิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองค์กร ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยใ์นดา้นต่างๆ ในอนาคต    

อยา่งไรก็ตาม ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อยา่งใด 
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามยัในการทาํงานท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนกังานของ
บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเสริมทกัษะในการทาํงานและพฒันาการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ อนัจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือว่าจะ
สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยล์งได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การ
ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพ่ือรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ 
อีกทางหน่ึง 

2. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ทีม่าใช้บริการ 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย  ซ่ึงอาจเกิด
จากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว และไดพ้ยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ได้จดัทาํแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกบัการบริหารความเส่ียงในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ก่อนจะเกิดคดี
การฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วยจาํกดัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากการให้บริการท่ีมีนยัสาํคญัแต่อยา่งใด 

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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3. ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ในกรณทีีก่รมสรรพากรประเมนิภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง
จากแนวทางของบริษัทฯ   

แพทยเ์ป็นบุคคลากรหลกัในการให้บริการทางการแพทย ์โดยบริษทัฯ ไดท้าํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้
“สัญญาการใช้คลินิคเพ่ือประกอบโรคศิลปะ” กับแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญซ่ึงปฏิบติังานรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งน้ี
วตัถุประสงค์ของสัญญาเพ่ือให้แพทยใ์ชส้ถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เป็นคลินิคผูป่้วยของแพทยเ์พ่ือการ
ตรวจรักษา และให้แพทยแ์บ่งรายไดใ้ห้บริษทัฯ โดยแพทยไ์ม่ไดมี้สถานะเป็นพนักงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีแพทยจ์ะเป็นผูคิ้ด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษทัฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจ่าย
ให้กบัแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นเพ่ือการรักษาพยาบาล  

ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวปฏิบติัของกรมสรรพากร เก่ียวกบัขอ้ตกลงระหว่างโรงพยาบาลกบัแพทยใ์นลกัษณะ
เดียวกนักบับริษทัฯ เงินค่าตรวจรักษาท่ีแพทยไ์ดรั้บจากผูป่้วยท่ีมารักษากบัแพทยจ์ดัเป็นเงินไดป้ระเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ
อิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือบริษทัฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือค่าธรรมเนียมบุคคลากรทาง
การแพทยจ์ากผูป่้วย และจ่ายเงินไดด้งักล่าวคืนให้แพทย ์บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายจากแพทย์ 

อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัก็ยงัมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัการ
จดัประเภทเงินไดค่้าตอบแทนแพทยด์งักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ อาจตอ้งมีความรับผิดในภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายและเงินเพ่ิม
ภาษีอากรในกรณีท่ีกรมสรรพากรมีการวินิจฉยัเก่ียวกบัภาษีของแพทยแ์ตกต่างออกไปในประเด็นเก่ียวกบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ทั้งน้ีเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงดา้นภาษีอากร  บริษทัฯ ไดร้ะบุในสัญญาระหว่างบริษทัฯ กบับุคลากรทางการ
แพทย ์โดยให้คู่สัญญาเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดแก่บริษทัฯ อนัเกิดจาก
กรณีภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของแพทยแ์ต่ละราย 

4. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

 ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทยมี์แนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จากการท่ีผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้มีข้อไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ี
หลากหลาย และจากการท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทาํให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัในการแข่งขันดา้นการให้บริการและการใชน้โยบายราคาเพ่ือดึงดูดลูกค้า 
นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใตข้้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC)  อาจส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้บริการเขา้มา
ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวหลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหลายดา้น ทั้งในส่วนของทาํเลท่ีตั้งของโรงพยาบาลและ
คลินิกในเครือ รวมถึงการให้บริการศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐาน 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงทางดา้นการแข่งขนัดงักล่าว จึงมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการ ดว้ยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามลาํดบัไดผ้่านการรับรองคุณภาพ  HA ขั้น
ท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ 
Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการ
ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดย
ในการรับรองแต่ละคร้ังมีกาํหนดอายุรับรอง 3 ปี  รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัดาํเนินการขยายขอบเขตการให้บริการแพทยเ์ฉพาะ
ทาง Excellent Center  Specialist Clinic อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทยท์างเลือกและการ
ให้บริการดา้นความงาม อาทิเช่น การจดัตั้งศนูยห์ัวใจครบวงจร ศนูยม์ะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก คลินิก
การแพทยแ์ผนจีน ศนูยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนวัร์ รวมทั้งการให้บริการดา้นสปา และนวดแผนไทย เป็นตน้ใน
ปี 2560 ไดเ้ปิดศนูยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  และศนูยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 1 ทั้งน้ีในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประมูลซ้ือยาและ
เวชภณัฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกบัโรงพยาบาลพนัธมิตรอ่ืนๆ  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมอาํนาจการต่อรองกบัผู ้
จาํหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขา้มารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ บริษทัฯ จะดาํเนินการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทาง
การแพทย ์ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการให้บริการไดค้รบถว้น  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงดาํเนินการแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บผดิชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา 
อีกทั้งบริษทัฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง และหาแนวทางป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสม
ให้กบับริษทัฯ และผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการชาํระค่ารักษาพยาบาลเพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ีลง 

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหน้ีของบริษทั พบว่าใน ปี 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหลกัไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับ
ประกนัสังคม จาํนวน 504.11 ลา้นบาท  และลูกหน้ีการคา้จาํนวน 272.48  ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากสํานักงานประกนัสังคมและ
กลุ่มบริษทัประกนัชีวิตและประกนัภยัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีความเส่ียงในการชาํระหน้ีตํ่า บริษทัฯ จึงมีความ
เส่ียงตํ่าเก่ียวกบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

6. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับ เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯไดมุ่้งเนน้การให้บริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน ผ่าน
ทางศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการ
แพทยใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจทาํให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปล่ียน
เทคโนโลยีไดง่้าย รวมทั้งอาจมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาสูง   ซ่ึงบริษัทไดต้ระหนักถึงความสําคญัในเร่ืองน้ี และได้มี
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นโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบติั ประโยชน์จากการใชง้าน และความคุ้มค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการลงทุน 

7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสังคมเป็นสัดส่วนค่อนขา้งสูง ประมาณ
ร้อยละ 35.9 36.1 และ 37.4  ตามลาํดบัของรายไดร้วมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคมของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า
ระบบประกนัสังคมของประเทศไทยค่อนขา้งมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมัน่คงดา้นเงินกองทุน โดย
แนวทางการเปล่ียนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลกัษณะการปรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมให้มากยิง่ข้ึนเพ่ือสะทอ้น
ตน้ทุนการให้บริการแก่โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมในระบบ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการ
ปรับเปล่ียนนโยบายภาครัฐอยา่งใกลชิ้ดผา่นทางชมรมโรงพยาบาลเพ่ือการพฒันาระบบประกนัสังคม ทาํให้สามารถ
ประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนท่ี
นโยบายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้

8. ความเส่ียงจากการมรีายได้เหมาจ่ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้จริง 

ในปี 2558, 2559 และ 2560 รายไดค่้าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสังคมของบริษทัฯ มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 35.9 ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 37.4 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีสูง อยา่งไรก็ตามจากการเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมดงักล่าว บริษทัฯ มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มี
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการให้บริการรักษาพยาบาล แต่รายไดค่้าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกันสังคมถูก
กาํหนดโดยนโยบายภาครัฐและจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกับโรงพยาบาล ท่ีอาจผนัแปรจากการยา้ยถ่ินฐานของ
ผูป้ระกนัตนและการยา้ยฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวยงัข้ึนอยู่กบั
ขอ้มลูสถิติการให้บริการผูป่้วยภาระเส่ียง และการให้บริการผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายในการ
รักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบริหารจดัการลูกคา้โครงการประกนัสังคมโดยเนน้การบริหารตน้ทุนการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ได้ดาํเนินการให้ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั  การดูแลสุขภาพและการปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยใน
เบ้ืองตน้แก่กลุ่มลูกคา้ตามโครงการประกนัสังคมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัดาํเนินการกระจายจุดให้บริการตรวจรักษาผ่าน
ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพ่ือช่วยแกไ้ขและดูแลผูป่้วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมี
ระบบการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพทาํให้สามารถส่งตัวผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉยัและตรวจรักษาไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั  ส่งผล
ให้บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงท่ีผูป่้วยในกลุ่มดงักล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเร้ือรัง ทาํให้
บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนการให้บริการไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัรายไดเ้หมาจ่ายท่ีไดรั้บจากโครงการ
ประกนัสังคม นอกจากน้ี การท่ีสํานักงานประกนัสังคมยงักาํหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมในกรณีการให้การรักษาผูป่้วย
โรคร้ายแรงท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหัวขอ้ 14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ) ทาํให้บริษทัฯ ลด
ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวลดลง 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทัว่ไปให้มากข้ึน อนัจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ยิง่ข้ึน และส่งผลให้สัดส่วนกลุ่มลูกคา้โครงการประกนัสังคมเร่ิมทยอยลดลง ทาํให้ความเส่ียงจาก
รายไดเ้หมาจ่ายดงักล่าวเร่ิมลดลงเป็นลาํดบั  

9. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยมโดยไม่เนน้พ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้มืภายนอก โดยจะ
ดาํเนินการกูย้มืเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ีมีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาใชใ้นโครงการขยายอาคารเพ่ือรองรับจาํนวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน ภายหลงัการเบิกใช้
เงินกูย้มืดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของ
บริษทัฯ  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายใชเ้งินกูย้มืในสัดส่วนตํ่าเม่ือเทียบกบัเงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง มี
นโยบายพิจารณาจดัหาเงินกูย้มืท่ีมีตน้ทุนตํ่า  

10. ความเส่ียงจากการมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอี านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

 บริษัทฯ มีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หัวขอ้ 7 ข้อมูล
หลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผุถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัฯ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อย  39.04  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ซ่ึงตํ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเส่ียงขา้งตน้ลง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จดัโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ บริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัทจาํนวน 4 ท่านจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดย
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านรับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการทาํรายการระหว่างกนั ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 
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4.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนหลกั : ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเป็นจาํนวน 3,385.21 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตารางดงัน้ี 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 862.44 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,203.72 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 494.34 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29.06 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 174.29 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ 36.21 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
งานระหว่างก่อสร้าง 585.15 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมมูลค่าทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 3,385.21   
 

4.1.1 รายละเอยีดทีด่ินและอาคารทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูม ิ(จุฬารัตน์ 1) 
ทีด่ิน: โฉนดท่ีดินเลขท่ี 7071, 29152, 72117  
- พ้ืนท่ี 1-1-12 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ4,000 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

จุฬารัตน์ 2 คลนิิกเวชกรรม  
ทีด่ิน: โฉนดท่ีดินเลขท่ี 10096 
- พ้ืนท่ี  0-0-97 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 4 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 320 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 94398, 95131 
- พ้ืนท่ี 3-3-85 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร A: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 24,830 ตร.ม. 
อาคาร B: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 5,586 ตร.ม. 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 47299 
- พ้ืนท่ี 1-3-53 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,473 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 

จุฬารัตน์ 4 คลนิิกเวชกรรม 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา 

 
สัญญาเช่า 1 ปีส้ินสุด  
31 พฤษภาคม  2561 

 
- 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
(1) พืน้ทีโ่รงพยาบาล 

ทีด่ิน : โฉนดเลขท่ี 52912 ‟ 52914 
- พ้ืนท่ี 0-1-54 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ชั้น  พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 3,500  ตร.ม. 
(2) พืน้ทีบ่ริเวณห้องอาหาร 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
19 พฤษภาคม 2561 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 
 
- 

สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3ปีส้ินสุด 

15 มีนาคม 2561 

 
- 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา  

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  

1 มกราคม 2562 

 
- 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
(1) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคาร A) 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 5983, 57030- 57042  
- พ้ืนท่ี 1-0-89 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร : 5 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ5,463 ตร.ม. 
 
(2) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคาร B) 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 1091(กรรมสิทธ์ิวดัก่ิงแกว้) 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ1,968 ตร.ม. 
 
(3) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคารใหม่) 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 34383,57043-57047 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,968 ตร.ม. 
 
(4) พืน้ทีบ่ริเวณออฟฟิศ (บัญชี) 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์5 ชั้น 
 
(5) พืน้ทีบ่ริเวณอาคารจอดรถ 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 6225,137187-137189 
- พ้ืนท่ี 1-1-83 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 4,663 ตร.ม. 
 
(6) ทีด่ินเปล่า 

       โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1088 พ้ืนท่ี 4 ไร่ 2 งาน 22ตร.ว.  
      โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55482 พ้ืนท่ี 1 งาน 78ตร.ว.  ต.คลองราชา
เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

 
 

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
31 กรกฏาคม 2561 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
30 มิถุนายน 2561 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 

 

 
 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

รวม 390 ลา้นบาท 
 
 
- 
 
 
 
 
 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ
วงเงินรวมกบัอาคารA 

 
 
 
- 
 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกบัอาคารA 
 
 

 
- 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 5281 ‟ 5283, 7171 
- พ้ืนท่ี 8-0-10 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางววั อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
อาคาร:7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 6,695 ตร.ม. 
อาคาร:6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,959 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 105 ลา้นบาท 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตุเวย์) 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 

31 มีนาคม 2561 

 
- 

โรงเรียนจุฬารัตน์อนิเตอร์เฮลท์ 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 35118 ‟ 35128,35134 
- พ้ืนท่ี 0-2-69 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร:6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ3,456 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 725 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อนิเตอร์ 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 12781, 46153 
- พ้ืนท่ี 21-1-47 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

         อาคาร : อยูร่ะหว่างการออกแบบก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อย
โดยประมาณ 15,000 ตร.ม. 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 312,412,413,27524,28089,28090  
- พ้ืนท่ี 8-2-20 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
จดจาํนองโฉนดเลขท่ี 46153
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั

การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 260 
ลา้นบาท 

 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

สถานพยาบาลชลเวช 
ท่ีดิน: โฉนดเลขท่ี 204001,670 
- พ้ืนท่ี  1-1-24 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
         พ้ืนท่ีอาคารโรงพยาบาล (อาคาร1) : พ้ืนท่ีใชส้อย 417.6 ตร.ม. 
         อาคาร2 : อยูร่ะหว่างการออกแบบก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อย
โดยประมาณ 3,960 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304 
     ท่ีดินและอาคาร 1 ชั้น  
 

สัญญาเช่า 3 ปี ส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2563 

- 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ โรงเกลอื 
     ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น 2 คูหา 

สัญญาเช่า 3 ปี 10 
เดือน ส้ินสุด 31 
กรกฎาคม 2563 

- 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 
     ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 7323, 41551, 41552, 41553, 41562, 41563,              
41564, 44172, 44175, 44176, 44177, 44178, 78588, 75469, 7322, 
75468, 91995-97, 3350 
     - พ้ืนท่ี 1-2-44 ไร่ 
     - ตั้งอยูท่ี่ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
      อาคารA : อาคาร 6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยโดยประมาณ 1,704 ตร.ม. 
      ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 44173, 44174,44181,41560,41561 
     - พ้ืนท่ี 0-1-24 ไร่ 
     - ตั้งอยูท่ี่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 
      อาคารB : อาคาร 5 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยโดยประมาณ 765 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 19.20 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 9208 
- พ้ืนท่ี 6-3-15 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
         อาคาร : อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อยโดยประมาณ 
16,113 ตารางเมตร 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 300 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 4923 
- พ้ืนท่ี 10 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
         อาคาร : อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 49 

4.1.2  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 114.37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพ่ือพฒันาหรือจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

รายละเอยีด 
ลกัษณะ แผนการด าเนินงานใน

อนาคต กรรมสิทธิ์ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)   

 1 ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 47301 = 3ไร่ 1งาน 78ตร.ว. เจา้ของ เพ่ือโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต 

 
 

 
 

เป็นสินทรัพยจ์ากการปรับ
โครงสร้างบริษทัในอดีต 

   
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
  

 2 ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 47302 =3ไร่ 3ตร.ว. เจา้ของ 

   
ท่ีดิน 
 

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
น.ส.3 ก. 361 พ้ืนท่ี 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว. 
ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เจา้ของ 

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั   

 1 ท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14117 พ้ืนท่ี 3ไร่ 8ตร.ว. เจา้ของ 
เพ่ือโครงการขยาย

โรงพยาบาลในอนาคต 

 

   
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 8988 พ้ืนท่ี 319ตร.ว.ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

     

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั   

  1 ท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15593 พ้ืนท่ี 9ไร่ 1งาน 92ตร.ว. เจา้ของ เพ่ือโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต 

    
ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
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4.1.3 สัญญาเช่าทีด่ินและอาคาร 

 บริษทัฯ ดาํเนินการเช่าท่ีดินและอาคารบางส่วนจากบุคคลภายนอกเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด
สัญญาเช่าท่ีสาํคญัดงัน้ี 

สัญญาเช่าส าคัญ คู่สัญญา ระยะเวลา 

1) จุฬารัตน์ 4  คลนิิกเวชกรรม 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น 2 คูหา 

-นายสาธิต วิศวชยัวฒัน์ และ นางสาวศิริพร 
วิศวชยัวฒัน์ (ผูใ้ห้เช่า) 
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ช่า) 

1 ปี 
1มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 

2)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

-นายพนัสรวง  ฮ่อคนดี (ผูใ้ห้เช่า) 
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
20 พค. 2558 - 19 พค. 2561 

3) สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น4 คูหา  

-นายฟอง ยงศส์าโรจน์ (ผูใ้ห้เช่า) 
-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
15 มี.ค. 2558 ‟ 15 มี.ค. 2561 

4) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาวกรวีย ์ ไพรจรัสบุญ (ผูใ้ห้เช่า) 
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2559 ‟ 1 ม.ค. 2562 

5) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาววรรณี  หามนตรี (ผูใ้ห้เช่า) 
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2559 ‟ 1 ม.ค. 2562 

6) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
ท่ีดิน 0-2-21 ไร่  

-วดัก่ิงแกว้ โดยนายณรงคศ์กัด์ิ  พุ่มพวง 
(ผูใ้ห้เช่าช่วง) 
-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่าช่วง) 

1 ปี 
13 เม.ย. 2560‟ 12 เม.ย. 2561 

3 ปี 
1 ส.ค. 2558‟ 31 ก.ค. 2561 

7) คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)
อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 1 คูหา 

- บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จาํกดั (มหาชน) (ผูใ้ห้เช่า) 
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 เม.ย. 2558 ‟ 31 มี.ค. 2561 

8)  คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ โรงเกลอื 
อาคารพาณิชย ์ ชั้น 4 คูหา 

- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ (ผูใ้ห้เช่า) 
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ส.ค. 60 ‟ 31 ก.ค 2563  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ : 1/ บริษทัฯ เช่าอาคารจากบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่จดัเก็บเอกสาร โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิม่เติมในส่วนที่ 2 หัวขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 
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4.1.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 บริษทัฯ ดาํเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์สาํหรับตราโลโก้
ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนปรับรูปแบบเคร่ืองหมายการค้าในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 
ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้มีกาํหนดอายไุม่เกิน 10 ปี 
และเม่ือครบกาํหนดอาจต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี  

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตท่ีจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูรั้บอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทน้ีมีกาํหนดอายไุม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบกาํหนดอาจต่ออายไุดค้ราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้
ดาํเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่แพทยผ์ูค้วบคุม ดูแล รับผดิชอบการดาํเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้าํเนินการ”) โดย
โดยใบอนุญาตประเภทน้ีมีกาํหนดอายไุม่เกิน 2 ปีซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด ทั้งน้ี หากผูด้าํเนินการพน้จากหนา้ท่ีหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้กิน 7 
วนั ผูรั้บอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้าํเนินการแทนได้  
 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 

สุวรรณภูมิ 
- เร่ิมตน้ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 13 ธนัวาคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 23 ธนัวาคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
  

- เร่ิมตน้ 1 กรกฎาคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 16 ธนัวาคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

4. จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 26 มกราคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2560 

5. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 
  

- เร่ิมตน้ 2 ตุลาคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 30 พฤศจิกายน 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

6. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
  

- เร่ิมตน้ 30 พฤศจิกายน 2555 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 21 ธนัวาคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

เคร่ืองหมายบริการ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/
บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ
ทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ตราสินคา้กลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายบริการ
สาํหรับบริการ
โรงพยาบาล 

บ60474/ประเทศไทย 10 ปี ส้ินสุด 26 
กุมภาพนัธ์ 2566 
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สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
7. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 
  

- เร่ิมตน้ 30 พฤศจิกายน 2555 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 21 ธนัวาคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
  

- เร่ิมตน้ 15 มีนาคม 2554 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 24 พฤศจิกายน 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

9. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
  

- เร่ิมตน้ 23 กนัยายน 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562  

10. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 
12 (เกตเวย)์   

- เร่ิมตน้ 11 กนัยายน 2560 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2569 

- เร่ิมตน้ 11 กนัยายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561  

11. สถานพยาบาลชลเวช   - เร่ิมตน้ 28 สิงหาคม 2560 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562 

12. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 
304 

- เร่ิมตน้ 24 กรกฎาคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2567 

- เร่ิมตน้ 23 ธนัวาคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

13. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์
โรงเกลือ 

- เร่ิมตน้ 10 สิงหาคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2567 

- เร่ิมตน้ 14 มิถุนายน  2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

14. โรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2559 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 15 พฤศจิกายน 2560 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอยีดเงินลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 บริษทั คือ บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จาํกดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จาํกดั บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั(ช่ือเดิมบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย ์ จาํกดั)
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จาํกัดโดยมีรายละเอียดสัดส่วน
การถือหุ้นและมลูค่าเงินลงทุนแสดงดงัตาราง 
 

บริษัท ประเภทกจิการ 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จาํกดั สถานพยาบาล 100 500.00 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั สถานพยาบาล 100 810.75 
บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 100 30.68 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์
จาํกดั 

สถานพยาบาล 70 148.75 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

สถานพยาบาล 64.58 194.24 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 
จาํกดั 

สถานพยาบาล 100 1.00 

รวม 1,685.42 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทัฯ และมีศกัยภาพในการเติบโต มีผล
ประกอบการท่ีดี ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอให้
บริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและกาํหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้ นอกจากบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้ บริษทัมี
นโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งน้ีการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะตอ้งผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการต่อไป  

 
4.2.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทั
ดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริหารงานของบริษทัดงักล่าว โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทั 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษทั   : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั(มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107547000656 

ประเภทธุรกิจ  : โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน  : 1,100 ลา้นบาท ชาํระเต็มมลูค่า 1,100 ลา้นบาท 

จาํนวนหุ้นสามญั  : 11,000,000,000 หุ้น ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

ปีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  : 16 พฤษภาคม 2556 

รอบปีบญัชี   : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  

เวบ็ไซต ์   : www.chularat.com 

e-mail address  : chularat3@chularat.com 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

    88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ ์ก.ม.14.5 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี 

    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์  : 02 033 2900 - 99  

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างองิ   

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

2. ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่นๆ 

http://www.chularat.com/
mailto:chularat3@chularat.com
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อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์022672460-3 โทรสาร 022672465 

 

3. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคาร C (อาคารจอดรถ) ห้อง Mail Room  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02 0099 726-50 โทรสาร 02 009 9001 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

 

ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บรายไดใ้นลกัษณะค่าบริการทางการแพทยจ์ากสาํนกังานประกนัสังคม
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเง่ือนไขในการไดรั้บ
ค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวจะถูกกาํหนดในสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยร์ะหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั กบั
สาํนกังานประกนัสังคมโดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

ช่ือสัญญา  : สัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
 

ผู้ให้สัญญา : สาํนกังานประกนัสังคม (“สาํนกังาน”) 
 

ผู้รับสัญญา : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
(“สถานพยาบาล”) 
 

วนัทีท่ าสัญญา : 21 พฤศจิกายน 2560 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ข้อตกลงว่าจ้าง : สาํนกังานตกลงจา้งและสถานพยาบาลตกลงรับจา้งทาํการให้บริการทางการแพทย์
แก่ผูป้ระกนัตน 
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หน้าทีข่องสถานพยาบาล  
 

: ให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนเช่นเดียวกบัคนไขข้องสถานพยาบาลในการ
ดาํเนินงานปกติ 
- ให้การรักษาผูป้ระกนัตนจนส้ินสุดการรักษา โดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง และ

ค่าใชจ่้าย และไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทยจ์ากผูป้ระกนัตน ยกเวน้ 
ค่าใชจ่้ายจากการบริการเพ่ิมเติม โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้ระกนัตนดว้ย 

- นาํส่งเอกสาร หลกัฐาน สถิติ และรายงานเก่ียวกบัการให้บริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกนัตน รวมถึงขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ให้แก่สาํนกังาน 

 
หน้าทีข่องส านักงาน : จ่ายค่าจา้งแก่สถานพยาบาลเป็นค่าตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หัวขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ) 
 

 
 
 
 
.
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7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 11,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558) 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูถื้อหุ้นท่ี
เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 และผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อาํนาจควบคุม
เดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

เมือ่วนัที ่23 พฤศจิกายน 2560 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลสัสินทร์ 4,294,884,700 39.04 

 1.1 กลุ่มรตพิาณชิย์วงศ์ 2,957,960,050 26.89 

 1.1.1 คุณกรรณิกา พลสัสินทร์* 1,994,750,400 18.13 
 1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชยว์งศ ์ 775,393,100 7.05 

 1.1.3 คุณธชัชยั รติพาณิชยว์งศ ์ 187,816,550 1.71 

 1.2 กลุ่มพลสัสินทร์ 1,336,924,650 12.15 

 1.2.1 คุณเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์* 368,587,850 3.35 
 1.2.2 คุณสุวิมล อธิกิจ 284,725,300 2.59 

 1.2.3 นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์* 253,720,200 2.31 
 1.2.4 คุณพลสิน พลสัสินทร์ 135,745,250 1.23 

 1.2.5 นายแพทยพ์ลสันต์ พลสัสินทร์ 86,300,100 0.78 
 1.2.6 คุณปณิตตรา พลสัสินทร์ 338,600 0.00 

 1.2.7 
1.2.8 

คุณรุจี ทองประกอบ 
คุณประยงค ์ยิม้มาก 

60,600,450 
17,375,800 

0.55 
0.16 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

เมือ่วนัที ่23 พฤศจิกายน 2560 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

 1.2.9 
1.2.10 
1.2.11 

คุณศิริพร  ตราศรี 
คุณกุลภา  พลสัสินทร์ 
คุณกฤษณ์  พลสัสินทร์ 

41,176,300 
43,921,000 
44,433,800 

0.37 
0.40 
0.40 

2 กลุ่มปัญญาพล 2,059,845,650 18.73 

 2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล* 1,127,189,050 10.25 
 2.2 คุณกอบกุล  ปัญญาพล* 932,656,600 8.48 

3 คุณหญงิปัทมา  ลสีวสัดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63 

4 บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 290,213,210 2.64 

5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 120,498,940 1.10 

6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 119,802,600 1.09 

7 กลุ่มอมรพิทกัษ์กูล 
6.1        คุณยรรยง อมรพิทกัษก์ลู* 
6.2        น.ส.ศมล อมรพิทกัษก์ลู 
6.3        นายแพทยธ์เนศ อมรพิทกัษก์ลู 
6.4        นางอญัชลี อมรพิทกัษก์ลู 

115,169,050 
49,552,150 
33,522,400 
18,685,100 
13,409,400 

1.05 
0.45 
0.30 
0.17 
0.12 

8 กลุ่มภยัลี ้ 111,606,250 1.01 

 7.1 พลตาํรวจตรีสกล  ภยัล้ี 64,951,700 0.59 
 7.2 พลตาํรวจเอกธวชัชยั ภยัล้ี 27,704,550 0.25 

 7.3 คุณฐิตยาภรณ์ ภยัล้ี 9,250,000 0.08 
 7.4 คุณเสริมพล ภยัล้ี 9,700,000 0.09 

9 UBS AG SINGAPORE BRANH 95,730,050 0.87 

10 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลีย้งชีพ 76,736,700 0.70 

11 ผู้ถือหุ้นอืน่ 3,315,857,550 30.14 

 รวม  11,000,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ : * ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 1 ไดพ้ิจารณาความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ลาํดบั  
ท่ี 2-11 ตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้แลว้ และยนืยนัว่าไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์       
ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่อยูภ่ายใตผู้มี้อาํนาจ
ควบคุมเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นตวัแทน (Nominee)   
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่   

 ไม่มี 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   

บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ หลงัจาก
หักเงินสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
จะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี การ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 
 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัย่อย
หลงัจากหักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืนๆ แล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เง่ือนไขและขอ้กาํหนดใน
สัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนั และความจาํเป็นอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

ปี 2558 2559 2560 

ก าไรสุทธิ(ล้านบาท) 538.33 564.98 565.78 

จ านวนหุ้น 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 

เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.036 0.036 0.036 

รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน(ล้านบาท) 396.00 396.00 396.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ* ร้อยละ74 ร้อยละ70 ร้อยละ 70 

 
หมายเหตุ* อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  รวบรวมขอ้มลูเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการประจาํปีนั้นๆ    
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 
 

   คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

  
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

 ปี 2560 
1 นาย เกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ 

และประธาน
กรรมการกาํกบัดูแล
กิจการที่ด ี

6/6   1/1  

2 นายแพทย ์กาํพล พลสัสินทร์ *  กรรมการและ
ประธาน
กรรมการบริหาร 

6/6     

3 นาย อภรุิม ปัญญาพล * กรรมการ 6/6     
4 นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธาํรง * กรรมการ 5/6     
5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์  กรรมการและ

กรรมการบริหารและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

6/6    2/2 

6 นาง กอบกลุ ปัญญาพล  กรรมการ 6/6     
7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล  กรรมการและ

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทนุ
และการบริหารความ
เส่ียง 

6/6  1/1  2/2 

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์  กรรมการและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

6/6    2/2 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการกาํกบัดูแล
กิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 5/5 1/1 1/1  

8. โครงสร้างการจัดการ 
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   คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

  
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

 ปี 2560 
10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 
และกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทนุ
และการบริหารความ
เส่ียง 

6/6 5/5 1/1 1/1 2/2 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 
และกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

6/6 5/5 1/1 1/1  

12 นายแพทยพ์ินิจ กลุละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5/6  1/1   

13 นายแพทยย์ุทธนา  
สงวนศกัดิ์ โกศล 

กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

    2/2 

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

    2/2 

 
หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ
สองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทั 
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โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

                 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 6 ชุด ได้แก่ 1. )คณะกรรมการบริษัท                          
2.)คณะกรรมการบริหาร 3.)คณะกรรมการตรวจสอบ 4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.)คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ 6.)คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเส่ียง   โดยคณะกรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการดงักล่าวมีขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
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1.) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มี จาํนวน 12 ท่านประกอบดว้ย 

  รายช่ือ      ตาํแหน่ง 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์   ประธานกรรมการ 
2. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล    กรรมการ 
4. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง   กรรมการ 
5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์  กรรมการ 
6. นางกอบกุล ปัญญาพล   กรรมการ 
7. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ลู    กรรมการ 
8. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์   กรรมการ 
9. นายมานิต เจียรดิฐ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายสมยศ ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
12. นายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์   กรรมการอิสระ  

 โดยมี นาง วนัดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทยก์าํพล พลัสสินทร์  นายเกรียงศกัด์ิ พลัสสินทร์  
นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทั 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 

1. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ  
2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ  ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี
อาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรืออาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอ นุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริษัท                 
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หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทาํกับบริษัทฯ หรือบริษทัย่อย 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

5. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ  ควบคุม กาํกบั ดูแลการบริหารและการจดัการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งการรับ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขาย
ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

7. ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะ
ทาํเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํข้ึน 
หรือถือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องลาออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม ถ้าจาํนวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออ กจาก
ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ได ้

2.) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 4 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ตาํแหน่ง 
1. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์    ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล    กรรมการบริหาร 
3. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ      กรรมการบริหาร 
4. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์    กรรมการบริหาร 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง และมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 

2. พิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  กาํหน ดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผู ้
พิจารณาต่อไป 

3. มีอาํนาจแต่งตั้งและควบคุมกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของคณะทาํงานท่ีแต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายท่ี
กาํหนด 

4. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
อนุมติั 

5. มีอาํนาจพิจารณา อนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกิน 5 ลา้นบาท 

6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีได้ก ําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

7. มีอาํนาจพิจารณา อนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ของบริษทัฯ  ในวงเงินสําหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

8. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัทฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

9. กาํหนดโครงสร้างองค์กร อาํนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย  การกาํหนดเงินค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน พนกังานระดบับริหาร ซ่ึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจา้ง 

10. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจต ามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

11. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี อาํนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบั
บริษทัฯ หรือบริษทัฯ ยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทาํได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอี้ก  

3.) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ตาํแหน่ง 
1. นาย มานิต     เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นาย สมยศ      ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน โดยมี นางจิรวสัสา  โรจน
ประดิษฐ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้า
แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฏหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ   

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ หน้า 68 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

4.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 5 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ตาํแหน่ง 
 1.นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์       ประธานกรรมการ 
 2.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู                                        กรรมการ 
 3.นายมานิต  เจียรดิฐ                               กรรมการ 
 4.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ                               กรรมการ 
 5.นายสมยศ  ญาณอุบล                               กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึง
กาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไว  ้

2. พิจารณาสรรหาเพ่ือเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างลง  รวมทั้ง
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. เสนอนโยบายและแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินสําหรับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัอ่ืนท่ี
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อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

4. เสนอเกณฑก์ารประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพ่ือนาํไปประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการใน
องคร์วม 

5. ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพ่ือกาํหนดการให้โบนสั โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ และ
การข้ึนเงินเดือนประจาํปีของบริษทั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

5.) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 4 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ         ตาํแหน่ง 

 1.นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์                         ประธานกรรมการ 
 2.นายมานิต  เจียรดิฐ                     กรรมการ 
 3.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ                     กรรมการ 
 4.นายสมยศ  ญาณอุบล                     กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1. กาํหนดและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. ทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน ขอ้พึงปฏิบติัท่ีสาํคญั แนวทางการ
ปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจของบริษทั 

4. รายงานผลการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดแนวทางในการรายงานผลการ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการอาจไดรั้บแต่งตั้ง
ต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 

6.) คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

    คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 6 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ตาํแหน่ง 
              1.นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล          ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์            กรรมการ 
 3.แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ            กรรมการ 
 4.นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์                     กรรมการ 
 5.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู            กรรมการ 
 6.นายสมยศ  ญาณอุบล             กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1.  กาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน 
2.  พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน  ความเหมาะสม  ความ

เป็นไปได ้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ  ซ่ึง
โครงการลงทุนหมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจาํปีของบริษทั (Capital Expenditure) โครงการขยาย
และปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษทัใหม่โดยบริษทั บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือนาํเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

3.  พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษทั  เพ่ือประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษทั 
4.  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพ่ือ

รับทราบ รวมถึงจดัให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน 
5.  ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร ทั้งความเส่ียงจากภายนอก

และภายในองคก์ร  
6.  กาํหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียงเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ 

ขององคก์รตามความรับผิดชอบ  
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7.  พฒันาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งตาม
นโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

8.  รายงานความเส่ียงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
9.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียงอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

8.2  ผู้บริหาร  
                       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน  ดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2560 
นายแพทย ์กาํพล พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
12/12 

นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล  รองกรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  

และกรรมการบริหาร 

12/12 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 

และกรรมการบริหาร 

12/12 

นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
และกรรมการบริหาร 

12/12 

นางวนัดี พิศนุวรรณเวช รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ 
เลขานุการกรรมการบริหาร 

12/12 

นางประคอง วิจกัขโณดม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 12/12 
 

               ขอบเขตอ านาจผู้บริหารในการอนุมตัวิงเงิน  
              กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจสูงสุดในการอนุมติัรายการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ มีอาํนาจอนุมติัการซ้ือ
ทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ หากเกินจากวงเงิน 2 ลา้นบาท
ให้นาํเสนอผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจอนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อ
หน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะตอ้งอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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8.3  เลขานุการบริษัท  

             คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2555 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2555  และกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฎิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มลูและรายการสนเทศในงานท่ี
รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1. ทะเบียนกรรมการ 
2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ 
3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรายการประชุมผูถื้อหุ้น 
4. รายงานประจาํปีของบริษทั 
5. รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

                บริษทัมีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยไดมี้การเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของโบนสั  และเบ้ียประชุมรายคร้ัง  และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจ่าย
ในรูปแบบของเบ้ียประชุมรายคร้ัง  โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการบริหารไม่ มีการจ่าย
ค่าตอบแทน 

               ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และข้ึนอยู่กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

              ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัปี 2560 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผุถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินเป็น
รายบุคคลและไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของผุบ้ริหารไวด้งัน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  
      ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม และโบนสัประจาํปีท่ีคาํนวณจ่ายตาม
ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี                                                            
(หน่วย: บาท)  
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กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง โบนสัประจ าปี รวม
1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 180,000                      10,000                                                         200,000                    390,000                    

2 นายแพทยก์  าพล  พลสัสินทร์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 120,000                      200,000                    320,000                    

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล กรรมการ  120,000                      200,000                    320,000                    

4 นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ 100,000                      200,000                    300,000                    

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการ และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 120,000                      10,000                                                             200,000                    330,000                    

6 นาง กอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 120,000                      200,000                    320,000                    

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ลู กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 120,000                      10,000                                                             10,000                                                             200,000                    340,000                    

และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 120,000                      10,000                                                             200,000                    330,000                    

9 นาย มานิต เจียรดิฐ  * ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 120,000                      150,000                      10,000                                                         10,000                                                             200,000                    490,000                    

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 120,000                      100,000                      10,000                                                         10,000                                                             10,000                                                             200,000                    450,000                    

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 120,000                      100,000                      10,000                                                         10,000                                                             200,000                    440,000                    

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

12 นายแพทยพิ์นิจ กลุละวณิชย ์* กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 100,000                      10,000                                                             200,000                    310,000                    

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัด์ิโกศล ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 10,000                                                             10,000                      

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  10,000                                                             10,000                      

15 แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ  สนัทดักลกาล กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง - -                            

1,460,000                 350,000                    40,000                                                        50,000                                                            60,000                                                            2,400,000               4,360,000               

ต าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

รายช่ือกรรมการ

รวม  

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย  เงินเดือนและโบนสั ให้กบัผูบ้ริหาร จาํนวน 5 รายรวมทั้งส้ิน  19.40

ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยใ์ห้กบัผูบ้ริหารจาํนวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน  26.46  
ลา้นบาท  

หมายเหตุ : ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ท่าน ในปี 2560 ไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเน่ืองจากตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่น
ระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

(2) ค่าตอบแทนอืน่   
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบนอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นตาราง
ดา้นบน ส่วนค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริหาร บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
-เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยใน     

ปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.07 ลา้นบาท  
นอกจากนั้นบริษทัฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ รถประจาํตาํแหน่ง โทรศพัทมื์อถือ รวมทั้ง

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถประจาํตาํแหน่งและโทรศพัทมื์อถือ  เช่น ค่านํ้ ามนัรถ และค่าบริการโทรศพัทร์ายเดือน เป็นตน้  
8.5  บุคลากร 

 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,531 คนโดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานรวมทั้งส้ิน  577.49 ลา้นบาท 
ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงิน
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 
518.75 ลา้นบาท   
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จาํนวนแพทย ์พนกังานและผลตอบแทน 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั
โรงพยาบาล 

จุฬารัตน์จาํกดั 

บริษทัคอนวี
เนียนซ์

ฮอสพิทอล
จาํกดั 

บริษทับางปะ
กงเวชชกิจ

จาํกดั 

บริษทั
โรงพยาบาล
ชลเวชจาํกดั 

บริษทั สตัยบุตร 
อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั 

บริษทั ไทย
แอมดอน 

จาํกดั 
รวม 

แพทยป์ระจาํ 52 36 28 2 8  126 

แพทยน์อกเวลา 194 100 73 60 66  493 

พยาบาล 598 358 253 40 76  1,325 

เภสัชกร 31 15 10 1 4  61 

นกัรังสีเทคนิค 11 4 3 2 1  21 

เทคนิคการแพทย ์ 14 10 11 2 3  40 

พนกังานอ่ืนๆ 740 280 288 50 106 1 1,465 

รวม (คน) 1,640 803 666 157 264 1 3.531 
ค่าตอบแทนพนกังาน
(ลา้นบาท) 

577.49 241.03 189.90 28.38 58.40 1.04 1,096.24 

 บริษทัฯมีการเพ่ิมจาํนวนแพทยแ์ละพนักงาน เพ่ือรองรับแผนการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่
โครงการเพ่ิมอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโครงการเพ่ิมอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ท่ีแล้วเสร็จในปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั และในปี 2559 มีการรับโอนกิจการบริษัท สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทยร์ะยอง) 
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9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การกาํหนดหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึง
กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี :- 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัเล็งเห็นถึงความสาํคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย โดยสิทธิของผู ้
ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายโอน 
หลักทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการได้รับ
ข่าวสาร ขอ้มลูของบริษทัอยา่งครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2560 บริษทัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น 
ในการร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสาํคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นข้ึน โดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัได้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
2. บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ เพ่ือแจง้วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
ในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจ และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ  
ใชสิ้ทธิไดเ้ต็มท่ี โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ประชุมรวมทั้ง
สิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ี เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญ
ประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยในกรณีของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ไดเ้ปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมปี 2560 อยา่งนอ้ย 30 วนั 
3.บริษทันาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท่ีไดจ่้ายให้กรรมการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนเบ้ียประชุม รวมถึงอตัราจ่ายเบ้ียประชุม
ต่อคร้ังและจาํนวนคร้ังท่ีจัดประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ห็นยอดค่าตอบแทนเบ้ีย
ประชุมรวมท่ีจ่ายทั้งปีและนาํเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บาํเหน็จ โดยมีหลกัเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บาํเหน็จ ประจาํปีตามผล
ประกอบการ ในจาํนวนวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกินวงเงินท่ีนาํเสนอต่อปีและให้คาํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  เพ่ือให้ผู ้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัในวาระการพิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2560 บริษทัไดป้รับปรุงการ
เปิดเผยค่าตอบแทนเพ่ิมในกรณีค่าตอบแทนท่ีไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกคร้ังว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจาํ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ 

9. การก ากับดูแลกิจการ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ หน้า 76 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคล
ใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 
5. เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทาํบตั ร
ลงคะแนนสาํหรับแต่ละวาระ เพ่ือให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
และภายหลงัเปิดประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงั
ไม่ไดล้งมติ นอกจากน้ี เม่ือจบการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได ้
6. ก่อนเร่ิมเขา้สู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นประธานในท่ี
ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอขอ้คิดเห็นไดทุ้กวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูล
รายละเอียดในเร่ืองต่างๆอยา่งเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผูบ้ริหารจะให้ความสําคญักบัทุกคาํถาม และ
ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น 
7. เลขานุการบริษทัไดบ้นัทึกการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โดยบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งละเอียด 
และไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบอยา่งรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ 
 
หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยนกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ โดยไดด้าํเนินการต่างๆ เช่น 
1. มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสาํคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ
บริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัโดยได้
ประกาศแจง้ให้ทราบโดยทัว่กนัผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทั และกรรมการอิสระ
จะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
2. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัทาํหนังสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้น
โดยมีรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดโดยจดัส่งไป
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และไดเ้สนอกรรมการอิสระหน่ึงท่าน เป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมเป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จ้งล่วงหน้า
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มลูประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญัในท่ีประชุมอย่าง
กะทนัหัน 
4. บริษทัให้ความสาํคญัในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนั 
และมีการดาํเนินการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงข้อกาํหนดและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีบริษัทตอ้งมีการพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการนั้นๆ 
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5. บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง และจดั
ให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อคณะสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พร้อมกบัแจง้บริษทัภายในสามวนัทาํการ 
 
หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน อนัจะส่งผลถึงความมัน่คงและดาํเนิน
ธุรกิจไปไดต้ามท่ีคาดหวงั และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งยติุธรรม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสําคญัของบริษทั
มีดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐาน สิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั เช่นสิทธิในการตรวจสอบจาํนวน
หุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ขอ้มลูแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ทนัเวลา
และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัอย่างอิสระในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้/ผูป่้วย: บริษทัให้บริการแก่ผูป่้วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพท่ีสูงสุด โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสําคญั คณะกรรมการความเส่ียงของโรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการ
ดูแลพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพฒันาคุณภาพของการบริการผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึง
ความตอ้งการและความคิดเห็นของผูป่้วย พร้อมทั้งรับขอ้ร้องเรียนของผูป่้วย นอกจากน้ี บริษทัมีโครงการวดัระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้/ผูป่้วย ท่ีมีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํมาพฒันาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ 

พนกังาน: บริษทัเช่ือมัน่ว่าพนกังานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดงันั้นจึงให้โอกาสในการทาํงานท่ีเท่าเทียมกนั และมีมาตรการ
ท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจดัทาํกระบอกเงินเดือนรายตาํแหน่ง 
รายบุคคล  และการจดัทาํเส้นทางกา้วหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กบัพนักงาน   รวมทั้งจดัทาํแผนการพฒันาบุคลากรโดยการ
จดัทาํแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือสร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจ และเพ่ิมศกัยภาพของ
บุคลากรอยา่งเต็มความสามารถ ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน  ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐาน
ไดจ้ดัทาํแผนการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจน
ทกัษะทางเทคนิค เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยกาํหนดให้พนักงานวิชาชีพตอ้งเขา้รับ
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และบริษทัฯไดจ้ดัฝึกอบรมพนักงานวิชาชีพพยาบาลร่วมกบัสภาการพยาบาลเพ่ือ
นบัเป็นชัว่โมงในการพฒันาความรู้ความสามารถ ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํไปนับเป็นจาํนวนชัว่โมงการผึกอบรมในวิชาชีพพยาบาล
รายบุคคลในปีนั้นๆไดอี้กดว้ย  ในส่วนของพนกังานสนบัสนุนทัว่ไปตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 18 ชัว่โมงต่อคนต่อปี แผน
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานไดจ้ดัทาํข้ึนทุกปีต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มของ
บริษทั    นอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมผูบ้ริหารพบพนักงานซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้ร้องเรียนกบั
ผูบ้ริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวตักรรม ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจดัเวทีนาํเสนอผลงานผา่นนิทรรศการนวตักรรมท่ีจดั
ข้ึนปีละหน่ึงคร้ังเพ่ือให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมทั้งบริษทัมีนโยบายจดักิจกรรมการพฒันาองค์กร 
Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนักงานท่ีร่วมงานกบั
บริษทัมาอยา่งยาวนาน บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรตอ้ง
ไดรั้บการตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบติังานและมีภูมิคุม้กนัโรคท่ีจาํเป็น เพ่ือการมีลุขภาพท่ีดีและปลอดภยัจาการติดเช้ือดว้ยโรค         
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ท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน รวมทั้งตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายประจาํปีเพ่ือติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนักงานตอ้งไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจาํปีแยกตามอาย ุและความเส่ียง   หลงัจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามยัร่วมกบัฝ่ายบุคคลก็จะนาํผลการตรวจสุขภาพมาจดั
กลุ่มพนกังานกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัฯลฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจและ
แนวทางการลดความเส่ียง จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพ่ือประเมินซํ้าและให้ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติมจนกว่าผลการตรวจจะเขา้สู่
เกณฑ์ปกติหรือสามารถควบคุมได ้นอกจากนั้นบริษทัมีนโยบายให้พนักงานทุกคนรับวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุกปี เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากการเกิดโรคระบาด ส่วนเร่ืองการดูแลป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและความปลอดภยัจากการทาํงาน บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทาํหน้าท่ีสํารวจและคน้หาสภาพแวดล้อมการปฏิบติังาน ตลอดจนความ
ปลอดภยัทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก รวมถึงปัจจยัเส่ียง  เพ่ือนาํมาจดัทาํแผน/มาตรการต่างๆเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง 
โดยมีการติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 
เดือน รวมถึงการทบทวนแผนประจาํปีอยา่งต่อเน่ือง ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบผลการดาํเนินการ (นโยบาย
เก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานเป็นหน่ึงในมาตรฐาน HA : Hospital Accreditation /JCI Joint 
commission international standard ท่ีให้ความสาํคญัอยา่งมากในการรับรองมาตรฐาน)    บริษทัเช่ือว่าประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดี 
ย่อมเกิดจากความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมัน่ในการสร้างและมีการสํารวจความผกูพนัของพนักงานต่อองค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินการของบริษทัในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คู่คา้/คู่สัญญา: บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทั
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้และคู่สัญญา และจ่ายชาํระหน้ีคู่คา้และคู่สัญญาอยา่งตรงเวลา 

เจา้หน้ี: บริษทัยดึมัน่ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืม
เงินดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อยา่งเคร่งครัด และจ่ายชาํระหน้ีตรงเวลา บริษทัเช่ือว่าการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี รวมทั้งการ
สร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นความรับผดิชอบท่ีบริษทัพึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

คู่แข่งทางการคา้: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง
การคา้อยา่งสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือว่าคู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิง่ข้ึนแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สังคม: บริษทัไดมี้การมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility หรือ CSR) ข้ึนเพ่ือกาํกบัดูแลและกาํหนดแนวทางการดาํเนินโครงการเพ่ือสังคม ทั้งในระดบัองค์กร และ
ระดบัพนกังานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
หัวขอ้ ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนักลงทุนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือให้ ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
อยา่งเคร่งครัดขอ้มลูต่างๆท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน คาํอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกนั โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
จาํนวนคร้ังในการเขา้ประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
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บริษทัมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น แบบ 56-1
รายงานประจาํปี เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอ่ืนๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทัใน
หัวขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มลูให้ทนัการอยูเ่สมอ การพบปะกบันักวิเคราะห์รายไตรมาส (30 คร้ังในปี 2558 , 34 
คร้ังในปี 2559 และ 30 คร้ังในปี 2560) 

การเขา้ร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงสิงคโปร์ และฮ่องกง และ
มาเลเซีย  และญ่ีปุ่น ( 10 คร้ังในปี 2558, 6 คร้ังในปี 2559 และ 5 คร้ังในปี 2560) การพบปะและการประชุมทางโทรศพัทร์ะหว่าง
ผูบ้ริหารกบันกัลงทุน (20 คร้ังในปี 2558 , 24 คร้ังในปี 2559 และ 20 คร้ังในปี 2560) นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชนสาํหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีสาํคญัของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สาธารณชนไดรั้บรู้ขอ้มูลอย่างทัว่ถึง  บริษทัไดจ้ดัให้มี
ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ   สามารถติดต่อขอขอ้มูลได้
ท่ีโทรศพัท ์02-7692900 ต่อ 3304  อีเมล ์ir@chularat.com และเวบ็ไซต ์www.chularat.com 

 

รายละเอียดเปรียบเทียบการถอืครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงัน้ี 
  

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 
การ

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง)  25 พฤศจิกายน 2559 23 พฤศจิกายน 2560 

1 นาย เกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการที่ด ี

368,587,850 368,587,850 ไม่มี 

2 นายแพทย ์กาํพล พลสัสินทร์* กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

253,720,200 253,720,200 ไม่มี 

3 นาย อภรุิม ปัญญาพล * กรรมการ 1,127,189,050 1,127,189,050 ไม่มี 

4 นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธาํรง * กรรมการ 6,108,800 6,208,800 100,000 

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์ กรรมการและ
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

15,259,500 13,459,500 (1,800,000) 

6 นาง กอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 1,032,656,600 932,656,600 (100,000,000) 

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล กรรมการ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทนุและการ
บริหารความเส่ียง 

49,133,250 49,552,150 418,900 

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

1,994,750,400 1,994,750,400 ไม่มี 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

700,000 700,000 ไม่มี 

http://www.chularat.com/
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง)  25 พฤศจิกายน 2559 23 พฤศจิกายน 2560 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

12 นายแพทยพ์ินิจ กลุละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ
สองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทั 

 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1.) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆดา้น กรรมการทุกท่านมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงการประเมินผลเพ่ือนาํมาสู่การ
ปรับปรุงวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทัทุกปี  และจดัให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และ
คู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้กบับริษทัและความมัน่คงสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพ่ือพิจารณาการ
รายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ และนายอภิรุม ปัญญาพล และ

นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง และนางกอบกุล ปัญญาพล และนางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  และนายยรรยง อมรพิทกัษ์กูล  และนาย
มานิต  เจียรดิฐ และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์

2. กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ และนายแพทยสุ์ชาย   เหล่าวีรวฒัน์ 
3. กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กาํหนด จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายมานิต   เจียรดิฐ 

นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์
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กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจาํนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

การแยกตาํแหน่ง: บริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงอย่าง
ชดัเจน โดยกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงใน
ระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงทาํหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด ดงันั้นประธาน
กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 

ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วนผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดาํเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีกาํหนดไว ้และควบคุม
ค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจาํปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั  

ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่
มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือระดมความเห็นเพ่ือนาํความเห็นมาพฒันาแผนการพฒันาองคก์รให้รอบดา้นมากข้ึน 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่: บริษทัตระหนกัถึงคุณค่าของประสบการณ์ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร
จะไดรั้บจากการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน  จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้สามารถจดัสรรเวลาให้แต่ละบริษัท ได้อย่าง
เพียงพอ แต่จะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ส่วนผูบ้ริหารนั้น นอกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแลว้  กรรมการผูจ้ดัการ Corporate Chief Executive Officer 
และผูบ้ริหารของบริษทั  สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษทัอ่ืนอีกไม่เกิน 3 บริษทั และการรับ
ตาํแหน่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหน้าท่ี
ดูแลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัทาํรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปี และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนดนอกจากน้ียงัช่วยให้
คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

 

2.)บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
             คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกคน ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมี
การดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบของจริยธรรม
ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคับของบริษทั และเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆเพ่ือติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
             2.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติั
ตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ  
            2.2 จรรยาบรรณธุรกจิ  บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเพ่ือให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อ
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บริษัทฯ ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาํหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ 
             2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การ
ตดัสินใจใดๆในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ
ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติั
ในธุรกรรมนั้นๆ   เพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการ
กบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาํเป็นไวใ้นงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 
56-1 แลว้ 
              2.4 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญักบัระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายท่ีดีภายในองค์กร
เพ่ือลดความเส่ียงในการดาํเนินงาน และเพ่ือให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีการใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
             เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทาํงานท่ีอิสระ และมีการถ่วงดุลอาํนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ี
รายงานผลการดาํเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
            2.5 การบริหารความเส่ียง  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือทบทวนระบบหรือกลไกในการ
ประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน
ให้ผลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
            2.6 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
และผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํ
ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญั 
ทั้งขอ้มลูทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสมํ่าเสมอ 
            
3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
เพ่ือรับทราบและร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยในแต่ละปี บริษทักาํหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั
ปีละ 6 คร้ัง โดยมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมีการจดัประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นเพ่ือพิจารณา
เร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วน  กรรมการทุกคนตอ้งมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2560 
ไดมี้การประชุมคณะกรรมการจาํนวน 6 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในขอ้ค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร 
             ในการประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องคป์ระชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกคร้ังตอ้งมีประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 
1 ท่านท่ีให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองคป์ระชุมในวาระนั้น ซ่ึงมีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวอ้ย่างชดัเจน โดย
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ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเ ร่ื องต่างๆเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้         
เลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ ัดทาํหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาหาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
            โดยปกติการประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง และในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอย่าง
เพียงพอท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะนาํเสนอรายละเอียดของวาระไดช้ดัเจนและมากพอท่ีคณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆไดอ้ย่าง
รอบคอบ และไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วม
ประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุมและจดัส่งให้ท่ีประชุมกรรมการรับรอง
ความถูกตอ้งในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด
ถูกตอ้งมากท่ีสุด และเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมและลงลายมือช่ือโดยประธาน
กรรมการบริษทั เพ่ือรับรองความถูกตอ้งแลว้ ทั้งเอกสารตน้ฉบบัและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกบัเอกสารประกอบการประชุม
อยา่งครบถว้น เพ่ือให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบและอา้งอิงได้ 

4.) การประเมนิผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 
ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  
ผลการประเมิน ปี2558 ปี2559 ปี2560 
1.คณะกรรมการทั้งคณะ 98.0% 99.0% 99.76% 
2.ประธานกรรมการบริษทั 96.8% 94.0% 97.00% 
3.กรรมการผูจ้ดัการ 98.6% 99.0% 99.77% 
4.คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี NA NA 98.95% 
5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน NA NA 96.00% 
6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง NA NA 92.85% 
 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 
               การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ จดัให้ประเมินปีละคร้ัง โดย
ใชแ้บบฟอร์มการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ยห้วขอ้ในการประเมินตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการ,คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูแ้จกใบประเมินให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่าน
และรวบรวมนาํมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษทัอนุมติั และนาํเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ: 
 ระดบั 1  ปรับปรุง        ระดบั 2  พอใช ้      ระดบั 3 ดี       ระดบั 4 ดีมาก         
เกณฑใ์นการสรุปผลการประเมิน 

1. คะแนนมากกว่า 90%            แปลผลในระดบั ดีมาก 
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2. คะแนนมากกว่า 80%-90%    แปลผลในระดบั  ดี และยอมรับได ้
3. คะแนนมากกว่า 70%-80%    แปลผลในระดบั  พอใช ้ตอ้งแกไ้ขภายใน 90 วนั 
4. คะแนนนอ้ยกว่า 70%           แปลผลในระดบั  ปรับปรุง ตอ้งนาํมาพิจารณาและแกไ้ขภายใน 30 วนั 

 
ผู้ประเมนิและผู้ถูกประเมนิแสดงตามตาราง 

ผูป้ระเมิน 
ผูถู้กประเมิน 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดยอ่ย 
1.กรรมการบริษทั  X ไม่ประเมิน X ไม่ประเมิน 

2.ประธานกรรมการบริษทั X X X ไม่ประเมิน 
3.กรรมการชุดยอ่ย ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน X 

     X หมายถึง การประเมิน 

5.) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง   
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั
ฯ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการทุกท่านตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดทาํ
แผนการพฒันาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล  กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ตลอดจนผูบ้ริหาร  บริษทัฯจดัให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผูบ้ริหารใหม่ทุกคร้ังตามหัวขอ้ท่ีกาํหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่  ผูบ้ริหารใหม่  เพ่ือเป็นการแนะนาํแนวทางใน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติั
หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 นอกจากน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม
และการสัมนา ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยกรรมการไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตร การเป็นกรรมการบริษทัจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัต่อไปน้ี 

หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร

Director Director Ethical  Audit Committee Advanced Audit Director Director Ethical  Role of the Chairman Company Secretary Company Reporting

Accreditation Program (DAP) Certification Program (DCP) Leadership Program (ELP) Program (ACP) Committee Program(AACP) Certification Program (DCP) Accreditation Program (DAP) Leadership Program (ELP) Program (RCP) Program(DSP) Program(DRP)

1 นายเกรยีงศกัดิ ์พลสัสนิทร์ /

2 นายแพทยก์ าพล พลสัสนิทร์ /

3 นายอภริมุ ปัญญาพล /

4 นายแพทยว์ชิติ  ศริทัิตธ ารง /

5 นายแพทยส์ชุาย  เหลา่วรีวฒัน์ /

6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล /

7 นายยรรยง  อมรพทัิกษ์กลู /

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสนิทร์ /

9 นายมานติ เจยีรดฐิ / / /

10 นายชยวฒัน ์ พเิศษสทิธิ์ / / /

11 นายสมยศ    ญาณอบุล / / / / /

12 นายแพทยพ์นิจิ  กลุละวณิชย์ /

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัดิโ์กศล

14 แพทยห์ญงิชตุมิา  ป่ินเจรญิ

15 นายแพทยช์ยัสทิธิ ์ ศรทีองชยั

16 นางวนัด ี พศินุวรรณเวช / / / /

รายชือ่กรรมการ

 

9.2  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.2.1  กรรมการอสิระ 

           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
แต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั เพ่ือกาํหนดตวั
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บุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ   รวมถึงมีคุณสมบติัขั้นตํ่าตาม
หัวขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   เพ่ือพิจารณาตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ  ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลทาํให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ  หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  
ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
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ขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  
 ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้พร้อม
กบัการรายงานขอ้มลูประวติักรรมการ ณ ส้ินปี สาํหรับการจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

9.2.2 กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัความเป็น
อิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ   
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรู้ดา้น
บญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงกาํกับดูแลรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

9.2.3 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กาํหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และ
ความเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซ่ึง
กรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัฯ  และบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมหุ้นท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั้ น ให้จบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแล้วนั้ นอาจได้รับเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการใหม่ได ้

5. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเข้ามาดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าว เพ่ือพิจารณา
คุณสมบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมี
อยูท่ ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลือกและนาํเสนอ
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการ
จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูเ่วน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงได้รับแต่งตั้ งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
 ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา
เบ้ืองตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดไวใ้ห้ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก่อน
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพ่ือช่วยพิจารณาทบทวนและกาํกบัติดตามเก่ียวกบัแผนหรือแนวทางในการดาํเนินการคน้หาผูสื้บทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์รรวมถึงการกาํหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององค์กรทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวและหลกัเกณฑ์การ
ประเมินให้ครบถว้น 

9.3  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

          ท่ีผา่นมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ดาํเนินการโดยฝ่าย
จดัการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป บริษทักาํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัด้วย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดาํเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้าํหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม
ดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

       นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทักาํหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจากบริษทัตอ้งกาํกบัดูแลให้บริษทั
ยอ่ยปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยให้ครบถว้นถูกตอ้ง รวมถึงตอ้ง
กาํกับดูแลให้มีการจัดเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํงบ
การเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี :- 

-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

- กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
ภายใน 3 วนัทาํการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจดัส่งสาํเนารายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษทัฯ ในวนั
เดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือจัดทาํบนัทึกการ
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เปล่ียนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือนาํเสนอให้แก่คณะกรรมการ
บริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป  

-  บริษทัฯ จะกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญั 
ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มลูภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มลูให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทัฯ กาํหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือน
เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พกังานชั่วคราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระทาํและความร้ายแรงของความผดินั้นๆ 

9.5    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยไดว้่าจา้ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตรวจสอบบญัชีงบการเงินแยกรายการบริษทัและงบการเงินของ
กลุ่มบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีปี 2560 ของบริษทัเป็นจ านวน 1.5 ลา้นบาท 

9.5.2 ค่าบริการอ่ืน (non audit fee) 
ไม่มีการให้บริการอ่ืนๆ 

9.6  การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 

ตารางสรุปการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2560 

รายช่ือกรรมการ (จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม
ประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

การเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

 นาย มานิต      เจียรดิฐ  5/5  1/1 2/2 1/1  
 นาย สมยศ      ญาณอุบล  5/5  1/1 2/2 1/1 1/1 
 นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  5/5  1/1 2/2 1/1  
 นายแพทย ์กาํพล พลสัสินทร์  12/12 1/1    

 นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล  12/12 1/1   1/1 

 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  12/12 1/1   1/1 

 นายแพทย ์สุชาย  เหล่าวีรวฒัน์  12/12 1/1   1/1 

 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช  12/12 1/1 2/2 1/1 1/1 

 นางประคอง วิจกัขโณดม  12/12 1/1    
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ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นส่ิงท่ีบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ยึดถือมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสถานพยาบาล
จุฬารัตน์แห่งแรก บนถนนบางนา-ตราด เม่ือ 31 ปีท่ีแลว้ ด้วยปรารถนาให้ชาวสมุทรปราการเข้าถึงการบริการทางการแพทยไ์ด้
สะดวก และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และหลงัจากก่อตั้งไม่นาน ทางภาครัฐบาลไดจ้ดัตั้งโครงการประกนัสังคมเพ่ือดูแลสุขภาพให้กบั
ลูกจา้งในสถานประกอบการ ซ่ึงจุดน้ีทางบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ลูกจา้งและประชาชน ในการเขา้ถึงการ
บริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวกข้ึน ทางบริษทัฯจึงไดต้ดัสินใจการเขา้ร่วมกบัโครงการประกนัสังคมของภาครัฐบาล เพ่ือเป็นส่วน
หน่ึงในการช่วยเหลือลูกจา้งจากจงัหวดัต่างๆท่ีเขา้มาทาํงานในสมุทรปราการ และชาวสมุทรปราการให้มีทางเลือกในการรับบริการ
ทางการแพทยม์ากข้ึน และเขา้ถึงการรักษาไดส้ะดวก และจากจุดเร่ิมตน้อนัดีน้ี ทาํให้ประชาชนในจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดั
ใกล้เคียง ยอมรับและเช่ือมัน่ในการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และทาํให้ในวนัน้ีบริษทัฯมีสาขาในการให้บริการ
ประชาชนทั้งหมด 14 สาขา กระจายไปตามจงัหวดัต่าง ๆ ทางภาคตะวนัออก เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในจงัหวดั
ต่อไป 

จากวนัท่ีเร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมของคณะผูก่้อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดข้ยายคาํจาํกดั
ความและเพ่ิมมุมมองกวา้งมากข้ึน ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียน และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
มีมุมมองดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีครอบคลุมในทุกดา้น ไม่ใช่เพียงแต่ดา้นของผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่มองไป
ถึงผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น ผูถื้อหุ้น คู่ค้า บุคลากรทางการแพทย ์พนักงาน ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทั้งหมดน้ีถูกถ่ายทอดให้ทุกคนในบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงเป็นอยา่งดี ผา่นค่านิยม (Core Value) ของบริษทัฯ ดว้ยคาํว่า 
“iCare” อนัประกอบไปดว้ยความหมายในตวัอกัษรแต่ละตวัดงัน้ี 

I 

International Patient Safety – ยดึเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นสาํคญั 

Integrity - เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม 

Innovation - สร้างสรรคว์ธีิการใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาองคก์ร 

C 
Care - ใส่ใจ ดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 

Change - พร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน 

A Accountability - มีความรับผดิชอบและเป็นท่ีศรัทธาของสังคม 

R Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล 

E 

Engagement - มีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 

Education - ศึกษาพฒันาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

Environment ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 
สาํหรับรายงานความรับผดิชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 56-1 น้ี บริษทัฯ ขอแบ่งรายงานออกเป็น 8 

หัวขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินกิจการ บริษทัฯให้ความสาํคญักบัการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมในทุกดา้น กบัทุกฝ่าย 
ทั้งคู่แข่ง คู่คา้ และลูกคา้ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงิน การจดัซ้ือทัว่ไป การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์

10. Corporate Social Responsibilities (CSR) 
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การสรรหาเคร่ืองมือแพทย ์และการบริการภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการดาํเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
มีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี ไม่ผกูขาดทางการคา้  ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การออกแบบกระบวนการ
ทาํงานท่ีสามารถตรวจสอบไดล้ดโอกาสท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม มีการจดัทาํสัญญาเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความ
สบายใจในการทาํธุรกิจ พร้อมกบัมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลความพึงพอใจในบริการต่างๆ เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ือให้ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน์สูงสุด ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัไดมี้การกาํหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการอนุมติัและขอบเขตอาํนาจการ
อนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานอยา่งสมเหตุสมผลป้องกนัการทุจริตหรือการกระทาํอนัมิชอบ หรือหากขอ้มลูหรือเบาะแส
การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมทางบริษทัไดมี้ระบบรายงานความเส่ียง ท่ีดูแลโดยคณะกรรมการความเส่ียงอนัประกอบไปดว้ยสห
วิชาชีพในการพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและครอบคลุม  

1. การแข่งขนัอยา่งเสรี ไม่มีการผกูขาดทางการคา้ 

 มีการจดัประมลูยา และ เวชภณัฑ ์

 มีการเปิดโอกาสให้บริษทัเคร่ืองมือแพทยเ์สนอคุณสมบติัของเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐาน ตรงกบัความ

ตอ้งการ โดยทางบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้มีคู่เทียบอยา่งนอ้ย 3 บริษทัข้ึนไป 

2. การจดัทาํสัญญาทางธุรกิจ 

 สัญญาบริการ 

 สัญญาเช่า 

 สัญญาจะซ้ือ / จะขาย (สินคา้ทัว่ไป และเคร่ืองมือทางการแพทย)์ 

3. การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 มีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตวัอกัษรต่างๆ 

 มีบทลงโทษของผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหาตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Systems Security Policy)  

4. การกาํหนดวงเงินอนุมติั 

 คณะกรรมการบริหารมีการตรวจสอบและทบทวนอาํนาจการอนุมติัทุกปี เพ่ือความเหมาะสม และ

ป้องกนัการทุจริต 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
จริยธรรมและความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมและยดึมัน่ใน

ความรับผดิชอบกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัในโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action Coalition against corruption)  
 สาํหรับในปี 2560 ท่ีผา่นมา ดา้นนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่บริษทัยงัคงดาํเนินการเขม้งวด
เช่นเดิมเหมือนกบัทุกปีท่ีผา่นมา โดยบริษทัฯยงัคงเนน้ย ํ้านโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่เดิมท่ีเคยประกาศ และเพ่ิมเติมมุมมอง
ในประเด็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่มากข้ึนดว้ยการส่งบุคลากรท่ีทาํงานดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่เขา้
ร่วมอบรม “Road to Certify” - การเตรียมความพร้อมเพ่ือยืน่ขอรับรอง CAC (ประกาศแต่ยงัไม่ไดรั้บรอง) เพ่ือนาํความรู้ แง่คิดจาก
บริษทัฯต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นมาปรับใช ้ให้บริษทัฯมีความแข็งแกร่งดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่มากข้ึน  
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 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ พร้อมบริหาร
จดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจข้ึนดว้ย การวางแผนหาแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงโดยคณะกรรมการความเส่ียง  ทั้งน้ีบริษทัฯ
ไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบการดาํเนินการตามแผนดว้ยผูต้รวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯให้เป็นไปตามขั้นตอนและขอ้กาํหนดกฎหมาย เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และโปร่งใส ไม่มีช่องทางท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 บริษทัฯ ไดมี้แนวทางการป้องกนัและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจข้ึนในกระบวนการทาํงานของหน่วยงานบางหน่วยงาน โดย
การออกขอ้กาํหนด และระเบียบการจดัซ้ือ จดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญา การเบิกจ่ายเงิน และกาํหนดวงเงินอาํนาจอนุมติั ทั้งน้ีในการทาํ
รายการต่าง ๆ จะตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบไดจ้ากผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ นอกจากน้ี
บริษทัฯ ไดมี้ขอ้กาํหนดสาํหรับปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายจากการให้หรือการรับ ดว้ยการกาํหนดหลกัการใน
การบริจาคเงินเพ่ือการกุศลหรือการสนบัสนุนเงินเพ่ือสาธารณะนั้นจะตอ้งเป็นไปเพ่ือสาธารณกุศลเท่านั้น ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจ และตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน ตลอดจนตอ้งมีการดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องบริษทั
ท่ีกาํหนดไว ้ส่วนการเล้ียงรับรอง การรับหรือการให้ของขวญั ของรางวลั บริษทัฯไม่อนุญาตให้ทุกคนในบริษทัรับหรือให้ของขวญั
ท่ีเกินความจาํเป็น รวมถึงรับหรือให้การเล้ียงรับรองท่ีเกินความจาํเป็นกว่าสถานะของตน กบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีทาํธุรกิจกบั
บริษทั รวมทั้งให้หลีกเล่ียงกระทาํท่ีเป็นการจูงใจ หรือเป็นการเสนอ หรือให้สัญญา หรือการจ่ายเงินอ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมกบั
หน่วยงานท่ีทาํธุรกิจกบับริษทั ตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม ขดักบัความโปร่งใส เป็นธรรม หากมีการรับ
ของขวญัหรือรางวลัท่ีมีมลูค่าเกินกว่าปกติวิสัย หรือเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณีนิยมทุกคนในบริษทัฯจะตอ้ง
ปฏิเสธไม่รับส่ิงของนั้น ๆ  
 หากมีการพบเห็นความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริต ทางบริษทัไดจ้ดัในมี
ช่องทางในการรายงานผา่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีการป้องกนัการเขา้ถึงดว้ยรหัสผา่นเฉพาะตวับุคคล ดงันั้นบุคคลทัว่ไปจะไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูการรายงานดงักล่าวได ้ทาํให้มัน่ใจไดว้่าผูร้ายงานจะปลอดภยัจากการรายงานความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีข้ึน ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดให้ผูท่ี้รับผดิชอบดูแลดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ปฏบิัตติามนโยบายการเกบ็รักษา
ข้อมูลให้เป็นความลบั โดยเก็บรักษาความลบัของขอ้มลู (ช่ือ-นามสกุล) เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั และหากมีการเปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเร่ืองน้ีจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษตามวินยั โดยผูพ้บ
เห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชัน่สามารถรายงานขอ้มลูไดผ้า่นทางช่องทางดงัต่อไปน้ี 

หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail Address 
แผนกตรวจสอบภายใน 02 033 2900 ต่อ 5090 internalaudit@chularat.com 
คณะทาํงานต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 02 033 2900 ต่อ 3325 anticorruption@chularat.com 
เลขานุการบริษทั 02 033 2900 ต่อ 3325 companysecretary@chularat.com 
 
 หลงัจากท่ีบริษทั ไดรั้บการรายงานความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริตแลว้ 
คณะผูท้าํงานจะดาํเนินการตรวจสอบ หาขอ้มลู ประกอบการรายงานดงักล่าว โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีร่วมกบันโยบาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวทางปฏิบติัของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากพบว่ามีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่
โปร่งใสในการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานส่ิงท่ีพบต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือให้มีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนทนัเวลา ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย และหากบุคลากรใน
บริษทัท่านใดท่ีมีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนนโยบายบริษทั หรือมีการกระทาํท่ีผดิจรรยาบรรณตามสถานะท่ีดาํรงอยู ่บริษทัฯจะพิจารณา
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ดาํเนินการตามแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น ทั้งทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดถึงการดาํเนินการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนัเพ่ือให้สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งสันติสุข มีศกัด์ิศรี มี
เสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกนั โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ เพศ อาย ุภาษา ศาสนา สถานภาพ
ทางกาย หรือสุขภาพ การเคารพมนุษยชนถือเป็นรากฐานสาํคญัของธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในส่ิง
น้ีเป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯไดป้ลูกฝังความคิดการเคารพสิทธิมนุษยชนเขา้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร “iCare” ท่ีทุกคนใน
บริษทัยดึถือ โดยบริษทัมุ่งเนน้ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการให้บริการ คือ ความปลอดภยัของผูป่้วย และเนน้ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (I = 
International Patient Safety) ประกอบกบัการให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล (R = Respect) บริษทัฯ จึงไดบ้รรจุหัวขอ้อบรม
เร่ือง “สิทธิผูป่้วย” ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกรุ่น เพ่ือให้พนกังานทุกคนท่ีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯไดรั้บทราบ พร้อมทั้งได้
ประกาศให้ผูป่้วยไดรั้บทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบน้ีอยา่งทัว่ถึงตามจุดบริการต่างๆ 
 

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ รับรู้และตระหนักดีว่า หน่ึงในปัจจยัความสาํเร็จ และแรงขบัเคล่ือนท่ีทาํให้บริษทัฯดาํเนินกิจการมาไดใ้น
ปัจจุบนัน้ี คือ ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการให้บริการ การดูแลและปฏิบติัต่อบุคลากรทุกคนในบริษทัฯอย่าง
เป็นธรรม จะก่อให้เกิดการส่งต่อความรู้สึกอนัดีของบุคลกรทุกคนสู่ผูม้ารับบริการ ซ่ึงนอกจากการดาํเนินกิจการตามกฎหมา ยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานแลว้ บริษทัฯยงัไดส้ร้างเสริมประสบการณ์อนัดีในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบับริษทัฯ ดว้ยโครงการจดั
อบรมต่าง ๆให้กบับุคลากรทางการแพทย ์สหวิชาชีพ และพนักงานในสายงานทัว่ไป เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในการทาํงาน 
นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงการสานสัมพนัธ์ระหว่างสาขา เพ่ือเสริมสร้าง
ความรัก ความสามคัคี กบับุคลากรทุกระดบัในบริษทัฯ และสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงานให้พนักงานทุกคนทาํงานอย่างมี
ความสุข นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากพนักงานผ่านแบบสอบถาม และเจา้หน้าท่ีแผนกบุคคล เพ่ือ
นาํมาพฒันาปรับปรุงการบริหารงานและสิทธิต่างๆของพนักงานเพ่ือสร้างความสุข  
 
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษทัฯ ยดึถือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหัวใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตลอดมา บริษทัฯ มุ่งมัน่สรร
หาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในดา้นต่างๆ เพ่ือให้ผูป่้วยท่ีมารับบริการจากทางโรงพยาบาลไดรั้บการดูแล
รักษาท่ีไดม้าตรฐานและมีผลลพัธ์ท่ีดี พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ยงัไดค้น้หานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเขา้มาเติม
เต็มศกัยภาพตลอดเวลา เพ่ือให้ผูรั้บบริการมัน่ใจไดว้่า การให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีความถูกตอ้ง เหมาะสมและได้
มาตรฐาน รวมถึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอปัเดตข่าวสารขอ้มลูทางการแพทยแ์ละแนวทางการรักษาให้เป็นปัจจุบนั ซ่ึงจากการ
ดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าว กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดรั้บความไวว้างใจจากสถาบนัต่างๆ ตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง 
ดงัต่อไปน้ี  
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 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์ 

 การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) โดย JCI คือ องคก์รอิสระ เพ่ือส่งเสริมการ

พฒันาคุณภาพและความปลอดภยั ในการดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วย ให้กบัสถานพยาบาลต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึง

มาตรฐานของ JCI ไดม้าจากแม่แบบ รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA) ตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีทัว่โลกนาํไปประยกุตใ์ช ้JCI จะ

เจาะลึกในเร่ือง คุณภาพ ของการรักษาพยาบาล ในดา้นต่างๆ อนัประกอบไปดว้ย สถานพยาบาล (อาคาร ส่ิง

อาํนวยความสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์) บุคลากร (ทุกส่วนไม่เฉพาะแพทย ์พยาบาล) และผูรั้บการรักษา 

(Patient) ซ่ึงหมายรวมถึงผลกระทบต่อญาติ และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน JCI เป็นคร้ังท่ี 2 ต่อจากคร้ังแรก โดยการรับรองจะมีอาย ุ3 ปี ซ่ึงคร้ังน้ีเร่ิมรับรองตั้งแต่วนัท่ี 7 

เมษายน 2560 ถึง 6 เมษายน 2563 

 รางวลั Best Medical Performance Award, ประเภทการบริหารและการบริการทางการแพทยย์อดเยีย่ม Group B 

จาก Allianz Ayudhya  Hospital Service Award โดยรางวลัน้ีถือเป็นอีกหน่ึงรางวลัท่ีแสดงถึงคุณภาพในการ

ให้บริการกลุ่มลูกคา้ประกนั ซ่ึงเกณฑก์ารคดัเลือกโรงพยาบาลท่ีไดรั้บรางวลัมาจากการส่งขอ้มลูในการรักษา

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเหมาะสม ประกอบกบัผลการประเมินจากแบบสอบถามของผูรั้บบริการ (วนัท่ี 25 มีนาคม

2560) 

 การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์(Laboratory Accreditation 

‟ LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย ์ดงันั้นผูรั้บบริการจึงมีความมัน่ใจไดว้่าผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลมี

ความถูกตอ้ง ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย  ์ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2563 

 การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดบั “ดีมาก” จากกรมอนามยั ปีน้ีเป็นปีท่ี 10 ท่ีไดรั้บการรับรองใน

ระดบัดีมาก รางวลัน้ีสามารถเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการว่าทางโรงพยาบาลมีการประกอบอาหารท่ี

สะอาด ถกูตอ้งตามหลกัอนามยั 

 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

 การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) (Hospital 

Accreditation ‟ HA) เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในการรักษาพยาบาล การบริการท่ีปลอดภยัประชาชนหรือ

ผูป่้วยไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วยและศกัด์ิศรีของความเป็นคนมากข้ึนภายใตก้ารรักษาแบบองคร์วมท่ีดูแลทั้ง

ทางดา้นสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ โดยในปี 2560 น้ี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรอง

ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 7 ซ่ึงการรับรองแต่ละคร้ัง จะมีอายมุาตรฐาน 2 ปี และทางโรงพยาบาลจะตอ้งไดรั้บการตรวจ

ประเมินใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการต่ออาย ุ

 การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์(Laboratory Accreditation 

‟ LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย ์ดงันั้นผูรั้บบริการจึงมีความมัน่ใจไดว้่าผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลมี

ความถูกตอ้ง ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย  ์
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 การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดบั “ดีมาก” จากกรมอนามยั ซ่ึงรางวลัน้ีสามารถเสริมสร้างความ

มัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการว่าทางโรงพยาบาลมีการประกอบอาหารท่ีสะอาด ถกูตอ้งตามหลกัอนามยั 

 การรับรองการดาํเนินการบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ “ระดบัทอง” 

จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการว่าจะไดรั้บความปลอดภยัจากเหตุ

สุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนจากอคัคีภยั เม่ือเขา้รับบริการ 

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์ 

 การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) (Hospital 

Accreditation ‟ HA) เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในการรักษาพยาบาล การบริการท่ีปลอดภยัประชาชนหรือ

ผูป่้วยไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วยและศกัด์ิศรีของความเป็นคนมากข้ึนภายใตก้ารรักษาแบบองคร์วมท่ีดูแลทั้ง

ทางดา้นสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ 

 เกียรติบตัรเขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) 

ภาคตะวนัออก จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น อนัดบั 1 ประเภทการบนัทึกขอ้มลูในระบบสินไหมอตัโนมติัอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากกว่า 1,000 ขอ้มลู จากบริษทักลาง ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และสมาคมประกนัวินาศภยั ซ่ึงผูรั้บบริการสามารถไวว้างใจในการให้การ

รักษาท่ีสมเหตุสมผลโปร่งใส ตรวจสอบไดด้ว้ยระบบการรายงานขอ้มลูผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

จากการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ บริษทัฯไดด้าํเนินการตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ 
อยา่งเคร่งครัด พร้อมกาํหนดนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือคอยกาํกบัดูแลและ
ตรวจสอบการทาํงานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล มีกิจกรรมรณรงค์และโครงการต่าง ๆ ให้พนักงานไดมี้
ส่วนร่วมในการตระหนกัถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโครงการท่ีทางบริษทัฯไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานและให้ความสําคญัมา
โดยตลอด คือ โครงการลดปริมาณขยะ และโครงการประหยดัพลงังาน เน่ืองจากบริษทัฯ เ ขา้ใจดีว่า ขยะปริมาณมาก ย่อมส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทางบริษทัฯ ไดมี้เคร่งครัดเร่ืองการแยกขยะและจาํแนกขยะเป็นอย่างมาก เพ่ือให้มัน่ใจว่าขยะท่ีส่งออกจาก
บริษทัฯ เพ่ือนาํไปทาํลายนั้น จะไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตรงตามประเภท ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา โครงการดา้นการจดัการขยะจะมี
อยู่โรงพยาบาลทุกสาขา โดยผูดู้แลจะเป็นผูรั้บผิดชอบในแต่ละแห่ง สําหรับปี 2560 ทางคณะกรรมการความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้โครงการขยายผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมวางระบบการคดัแยกและจาํแนกประเภทขยะจากส่วนกลาง 
เพ่ือก่อให้มีมาตรฐานเดียวกนั และง่ายแก่ผูป้ฏิบติั ทั้งบุคลากร และผูม้ารับบริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จะสามารถแยกขยะ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่สับสน ไม่ว่าจะเขา้รับบริการท่ีสาขาใดในกลุ่มโรงพยาบาล สร้างวินยั และเพ่ิมความถูกตอ้งในการจดัการขยะ ลด
มลพิษในส่ิงแวดลอ้มไดม้ากข้ึน นอกจากน้ียงัสานต่อและขยายผลการดาํเนินงานดา้นการคดัแยกขยะ จากโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิลของพนกังานเม่ือปี 2559 สู่โครงการทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล ณ วดัสลุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยให้แต่ละแผนก นาํขยะ
รีไซเคิลท่ีคดัแยกไดม้าร่วมกนับริจาคให้กบัวดัเพ่ือให้ทางวดันาํไปแปลงเป็นเงินใชส้ําหรับในการดู แลวดัต่อไป สําหรับโครงการ
ประหยดัพลงังานต่างๆ ทางบริษทัฯ ยงัรณรงค์โครงการและกิจกรรมประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการข้ึนลงบนัได
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แทนการใชลิ้ฟต ์การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน เป็นตน้ นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ไดม้องหาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาพฒันาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทาํงานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพลดการสูญเสียทรัพยากร และพิจารณานาํเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาใชเ้พ่ือลดการใชพ้ลงังานจากแหล่งทรัพยากรท่ีอาจหมดไปในอนาคต เช่น การใชก้ระแสไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ 
 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
โครงการ 10,000 Heart Heroes ปีที ่2  

จากความตั้งใจในการช่วยเหลือผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัรวมทั้งลดความสูญเสียจากโรคน้ีต่อเน่ืองจาก
โครงการอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ท่ีจดัทาํข้ึนอย่างเป็นทางการในปี 2556 พร้อมดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองขยายเป็น
โครงการ “โครงการหม่ืนดวงใจถวายพ่อหลวง” ในปี 2558 และโครงการ Heart Heroes ในปี 2559 นั้ น  ทางบริษทัฯ ยงัคง
ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 ดว้ยโครงการ 10,000 Heart Heroes ปีท่ี 2 เพ่ือขยายผลสู่จาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีมากข้ึนและ
ทบทวนความรู้ดา้นการช่วยฟ้ืนคืนชีพให้กบับุคลากรคนสําคัญในการช่วยเหลือประชาชน  ดว้ยการจัดอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน (CPR) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ ตาํรวจ ขา้ราชการทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จาํนวน 
10,000 คน เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการช่วยชีวิตผูป่้วยท่ีมีการหยดุหายใจเฉียบพลนัเพ่ือให้ลดอตัราการเสียชีวิตจากการหยดุ
หายใจ นอกจากน้ีภายในโครงการยงัไดมี้การสาธิตการใชเ้คร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอตัโนมติัให้กบัผูเ้ขา้ร่วมงานเพ่ือให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรม
สามารถใชอุ้ปกรณ์ช่วยชีวิต ท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีสาธารณะต่างๆ ได ้ 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ  

สาํหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นคุณภาพทางบริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา ทาง
บริษัทฯไดจ้ัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ โดยการบรรยายให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ ภายใต้กิจกรรม ครรภ์คุณภาพ 
Mother Class โดยตลอดทั้งปี จะมีการจดัให้มีการบรรยายทั้งหมด 4 คร้ัง ซ่ึงในหัวขอ้ในการบรรยายแต่ละคร้ังจะแตกต่างออกไป คดั
สรรให้เหมาะสมกบั Life Style กบัคุณแม่ยคุใหม่ และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปในสังคมปัจจุบนั โดยผูบ้รรยายคือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางสูติ-นรีเวช และกุมารเวช, การให้ความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพของผูห้ญิง ภายใตกิ้จกรรมเสริมสร้างความรู้ เช่น วิธีตรวจเตา้นม
ดว้ยตนเอง เพ่ือห่างไกลมะเร็งเตา้นม พร้อมการสาธิตโดยพยาบาลวิชาชีพ และ การให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพและผิวพรรณท่ีดี
ของผูห้ญิงยคุใหม่ จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นผวิหนงั, การบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไปภายนอกโรงพยาบาล ในหัวขอ้ โรคหัวใจ
ขาดเลือด  ภยัเงียบท่ีไม่ควรมองขา้ม โดยแพทยเ์ฉพาะทางโรคหัวใจ, กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไปดา้นการใชย้าสมุนไพร
อยา่งไรให้ปลอดภยัและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ ผา่นการบรรยาย พร้อมเล่นเกมตอบคาํถามกบัเภสัชกรโดยตรง 

นอกจากโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคมใกลเ้คียงแลว้ในปี 2560 ทางบริษทัฯไดร่้วมมือกบักรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพระดบัประเทศ นาํโดยนายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์, แพยห์ญิงชุติมา ป่ิน
เจริญ และทีมแพทยพ์ยาบาลผูมี้จิตอาสา ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กบัประชาชนชาวภูฎาน ภายใตง้าน  The first Bhutan - Thailand 
Festival 2017 โดยงานน้ีจดัข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างสองราชอาณาจกัรท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง และสานต่อความร่วมมือดา้น
การพฒันาระหว่างสองประเทศ 
 
โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ชุมชนคุณภาพ  
 นอกจากการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพให้กบัชุมชนแลว้ ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยงัเล็งเห็นถึงความสําคญัของการมี
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน โดยเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในชุมชนดว้ยการทาํกิจกรรมท่ีทางชุมชนไดจ้ดัข้ึน โดยเน้นดา้นสุขภาพ และสืบสาน
วฒันธรรมอนัดีของประเทศ ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้
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ให้กับประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ตามหมู่บา้นจัดสรรต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, การเข้าร่วมกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ ดว้ยการมอบของขวญัและทุนการศึกษา พร้อมส่งบุคลากรของบริษทัฯเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัเด็กกบัหน่วยงานภาครัฐ 
หมู่บา้น และโรงเรียนโดยรอบ, การให้บริการตรวจสุขภาพให้กบัทีมฟุตบอลทีม สมุทรปราการ F.C. ก่อนเขา้สู่การแข่งขนั THAI 
LEAGUE 4 ประจาํฤดูกาล 2017 เพ่ือเป็นอีกหน่ึงแรงผลกัดนัให้ชาวสมุทรปราการสนใจในการเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย, จดัส่งทีม 
Mobile CCU และทีมกูชี้พฉุกเฉินเขา้ร่วมดูแลสุขภาพและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้แข่งขนัวิ่งมาราธอน Mega 
Relay,  ร่วมออกบทูตรวจสุขภาพให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหน่วยบาํบดัทุกข์ บาํรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในโครงการจงัหวดั
เคล่ือนท่ีและอาํเภอเคล่ือนท่ี ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตาํบลบางปลาโดยไม่มีค่าใชจ่้าย, ร่วมสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามในพุทธศาสนาในวนัเขา้พรรษาดว้ยการถวายเทียนพรรษาพร้อมยาและเวชภณัฑ์ และจดัให้ มีการฉีด
วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์แก่พระภิกษุสงฆ ์จาํนวน 100 รูป เพ่ือป้องการติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ท่ีส่วนใหญ่จะมีการระบาดในช่วง
ฤดูฝน, ออกหน่วยบริการดา้นสุขภาพพร้อมแพทยเ์พ่ือคอยอาํนวยความสะดวกและปฐมพยาบาลให้กบัประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัท่ี
เขา้ร่วมถวายดอกไมจ้นัทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 
 เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ นวตักรรมในการบริการดา้นสุขภาพถือเป็นส่ิงหน่ึง
ท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้การรักษามีความปลอดภยั ไดคุ้ณภาพ และลดความเจ็บปวดของผูป่้วยท่ีมารับบริการได ้ซ่ึงการรักษาจะไดผ้ลดี
ท่ีสุด ไม่ไดม้าจากนวตักรรมใหม่ หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งประกอบไปดว้ยวิชาการ ความเช่ียวชาญท่ี
เป็นเลิศของแพทยภ์ายในโรงพยาบาลประกอบดว้ย ทางบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงหัวใจสําคญัตรงน้ีเสมอมา โดยในปี 2560 บริษทัฯ 
ไดมี้การจดัหาเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยัเขา้มารองรับการให้บริการดา้นการผา่ตดัหัวใจ ดว้ยเคร่ืองปอดและหัวใจเทียม (Heart-Lung 
Machine) รุ่นล่าสุดจาก บริษทั เทคโนเมดิคลั จาํกดั (มหาชน) หรือ TM โดยติดตั้งและพร้อมให้บริการท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ 

ส าหรับการเผยแพร่วิชาการท่ีบริษทัฯไดท้  ามาอยา่งต่อเน่ืองนั้น ในปี 2560 ทางบริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่วิชาการจากแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ คณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรมมือและจุลศลัยกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย นพ.วิชิต ศิริทตัธ ารง, 
แพทยห์ญิงสายชล  ว่องตระกลู และนายแพทยส์ าราญ ภฆูงั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายใตห้ัวขอ้ Fingers Reconstruction in Mutilated Hand: Chularat Hospital ในงาน

การประชุมประจาํปี ชมรมศลัยแพทยท์างมือแห่งประเทศไทย 2560 ณ โรงพยาบาลราชวิถี 

2. บรรยายภายใตห้ัวขอ้ Carpal instability, SLD ในการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจาํปี 2560 (Regional Hand 

Meeting 2017)  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

3. บรรยายในงานการประชุม The 39th Annual Meeting of Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 

(RCOST 2017) ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเตล็ พทัยา จ.ชลบุรี 

4. การสอนผา่ตดัแก่นกัศึกษาแพทยโ์รงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และธรรมศาสตร์ 
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11.1  สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุม
ภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกับดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง ดังนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้  บริษัทฯ มีรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

แผนกตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการตรวจประเมินผลอยา่งอิสระเก่ียวกบัการควบคุมภายในรวมทั้ง
สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบนัแผนกตรวจสอบภายในมีพนกังาน 6 คน  

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
รวมทั้งจดัทาํรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงาน
การตรวจสอบภายในร่วมกบัแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะท่ีจาํเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบ
ภายใน และเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังและปี 
2559 มีการประชุม 5 คร้ัง พร้อมจดัทาํรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
เปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
 ในการกาํกับดูแลบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้ งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ
รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของ
บริษทัยอ่ย อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือวงเงินและอาํนาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 
อาํนาจการตดัสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดบัตาํแหน่งหนา้ท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพ่ือความ
เหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2560 ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี  
12 ธันวาคม 2560 และนาํเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซักถามขอ้มูล
จากฝ่ายบริหารแลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ 1)การควบคุมภายใน
องคก์ร  2) การประเมินความเส่ียง 3)การควบคุมการปฎิบติังาน 4)ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ 5)ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทั
ยอ่ยให้ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ 
รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้
อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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 การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการบริหารความเส่ียง  จึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงมีอาํนาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง ดังนี ้
 1.เพ่ือรับทราบระดบัความเส่ียงภาพรวมท่ีองคก์รเผชิญทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 2.เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร 
 3.เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร 

 ภาพรวมขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง 
 1.  การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Establishment) 
 2.  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
 3.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 4.  การสร้างแผนจดัการ(Risk Management Planning) 
 5.  การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review) 

 

 ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
 1.ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดแผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน และการนาํ
แผนดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม นอกจากน้ีความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยั
ภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกาํหนดกลยุทธ์ หรือการดาํเนินงานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์หลัก เป้าหมายและแนวทางการ
ดาํเนินงานขององคก์ร 
 2.ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละกระบวนการหรือกิจการ
ภายในองคก์ร รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขอ้มลูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มลูความรู้ต่างๆเพ่ือให้การ
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดซ่ึงความเส่ียงด้านปฏิบติัการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงานและการ
บรรลุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รในภาพรวม 
 3.ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ทางการเงิน โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ี
เกิดจากปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจดัการดา้นสภาพคล่องดา้นเครดิต ดา้นเงินลงทุน หรือจากปัจจยัภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีตกลงได ้อนัส่งผลกระทบต่อการ
ดาํรงอยู ่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร 
 4.ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงท่ี
เก่ียวกับกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย ์ ซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม 
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 การประเมนิความเส่ียง 
 การประเมินความเส่ียงเนน้ขั้นตอนท่ีดาํเนินการต่อจากการระบุความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
 1.การวิเคราะห์ความเส่ียง  จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ 
รวมทั้งโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจจะตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึน ทั้งน้ี เหตุการณ์หรือสถานการณ์หน่ึง อาจเกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลายดา้น นอกจากนั้นใน
การวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีดาํเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนั รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดงักล่าวดว้ย 
 2.การประเมินความเส่ียง จะปรับแกไ้ขระบบว่า ระดบัของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความเส่ียงเทียบกับระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับได ้ ในกรณีท่ีระดบัความเส่ียงไม่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดข้องเกณฑก์ารยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดงักล่าวจะไดรั้บ
การจดัการทนัที 

 โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเส่ียง  
 ระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดบัของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยกาํหนดนโยบายในแต่ละ
ระดบัดงัน้ี 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

ค่อยขา้งแน่นอน 
น่าจะเกิด 
เนน้ไปท่ีจะเกิด 
ไม่น่าจะเกิด 
ยากท่ีจะเกิด 

 
 ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  1.ผลกระทบดา้นการเงิน 
  2.ผลกระทบดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องคก์ร 
  3.ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 
  4.ผลกระทบต่อบุคลากรสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์
  5.ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการดาํเนินโครงการสาํคญัแต่ละระดบั  
 ระดบัความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยกาํหนดนโยบายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

ระดบั คาํอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

วิกฤต 
มีนยัสาํคญั 
ปานกลาง 
มีนอ้ย 
ไม่มีนยัสาํคญั 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ หน้า 101 

 
    แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 
 
 แผนภาพความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการรายงานระดบัความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมิน โดยแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 แกน ไดแ้ก่ 

- แกนผลกระทบของความเส่ียง (Risk Impact) 

- แกนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Risk Likelihood) 
 ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการจดัลาํดบัความเส่ียงว่าความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเส่ียงสูง(แดง) 
ค่อนข้างสูง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือง) หรือตํ่า(เขียว)  หลงัจากได้รับผลการประเมินแลว้ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและฝ่ายจดัการจะ
ดาํเนินการดงัน้ี 

- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช ้ Risk Map ขา้งตน้ และจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นความเส่ียง 

- นาํเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหาร เ พ่ือดาํเนินการคัดเลือกประเด็นความเส่ียงสําคัญท่ีต้องจดัการดูแล

รวมถึงการกาํหนดฝ่ายจดัการท่ีรับผดิชอบ เพ่ือดาํเนินการจดัหามาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั 

- นาํเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆท่ีกาํหนดให้ตอ้งจดัการดูแลเพ่ิมเติมต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือทราบ 
 การกาํหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการนาํเสนอแผนจดัการความเส่ียงท่ีจะดาํเนินการต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารเพ่ือ
พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชด้าํเนินการ (ถา้มี) โดยในการคดัเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจะคาํนึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บรวมถึงขอ้
กฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 
 ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้คือ ระดบัความเส่ียงท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ยอมรับได ้โดยยงัคงให้องค์กรสามารถดาํเนินธุรกิจ 
และบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่มีการจดัการซ่ึง
อาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคญัแต่โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อย
มาก แนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจพิจารณาดาํเนินการเป็นกรณีๆไปหรืออาจดาํเนินการไปพร้อมๆกบัความเส่ียงอ่ืน 
 แนวทางในการจัดการความเส่ียง 

- การหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นการดาํเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มกัใชใ้นกรณีท่ีความเ ส่ียงมีความ

รุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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- การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

องคก์ร ให้ช่วยแบกรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั 

- การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการจดัการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งดาํเนินการใดๆเพ่ือลดโอกาสหรือ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มกัใชก้บัความเส่ียงท่ีตน้ทุนของมาตรการจดัการสูงไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กจิกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือให้มนัใจว่าไดมี้การจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
สามารถยอมรับได ้เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการกาํหนดวตัถุประสงค์และ
เทคนิคการนาํไปปฏิบติัเป็นของเฉพาะองคก์ร ดงันั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 1.การควบคุมเพ่ือการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงและ
ขอ้ผดิพลาดตั้งแต่แรก 
 2.การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้คน้พบขอ้ผดิพลาดท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
 3.การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 4.การควบคุมเพ่ือการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และ
ป้องกนัไม่ให้เกิดซํ้ าอีกในอนาคต 
 ทั้งน้ีในการดาํเนินกิจกรรมการควบคุมควรตอ้งคาํนึงถึงความคุม้ค่าในดา้นค่าใชจ่้ายและตน้ทุน กบัผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะไดรั้บดว้ย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- วิธีการดาํเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ) 

- การกาํหนดบุคลากรภายในองคก์รเพ่ือรับผดิชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผดิชอบดงัน้ี 
1.พิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีไดด้าํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

2.พิจารณาการปฏิบติัเพ่ิมเติมท่ีจาํเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง 

       -      กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินการภายในตลาดหลกัทรัพย ์มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการส่ือสารถึงการประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลกั รวมถึงการเกิด
เหตุการณ์ผดิปกติอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

- เจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่ภายใต้ ความ

รับผดิชอบของคนอยา่งสมํ่าเสมอ และเหมาะสม 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ไดรั้บการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริหาร

ความเส่ียงและแนวโนม้ของความเส่ียงต่อผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมี้ความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนาํมาปฏิบติัใชจ้ริงเพ่ือป้องกนัหรือลด

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขการควบคุมภายในอยูเ่สมอเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือความ

เส่ียงท่ีเปล่ียนไป 
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 ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะประสานงานให้ฝ่ายจดัการท่ีรับผดิชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง รวมถึงกระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้ท่ีประชุมผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายจดัการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ในความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้ตอ้งมีการทบทวนการจดัการความเส่ียงและการจดัลาํดบัความสําคญัรวมถึงอาจนาํไปใช้
ในการทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม 

   11.2   ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี  

บริษัท สํานักงาน อีวาย  จาํกัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี 2560 ไม่มีข้อสังเกตุเก่ียวกับระบบ
ควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงิน  
 
 

11.3   ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  ของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 คร้ังท่ี 1/2555 ไดแ้ต่งตั้ง นางจิรวสัสา  โรจนประดิษฐ ์  
ให้ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท  ตั้ งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวสัสา  โรจนประดิษฐ ์            
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน  เป็นระยะเวลา  11 ปี และไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่  Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน)  
และ Internal Auditing Certificate Program (IACP)(สภาวิชาชีพบญัชี) และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ   

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้
ประเมินการปฏิบติังานประจาํปี 2560 ของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทัฯ  แลว้ว่ามีการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถดาํเนินการตอบสนองนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายมา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนภาระหน้ าท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั 
          ทั้งน้ี การพิจารณา และอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทั
ไดรั้บการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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รายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2559 และ2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และวนัท่ี   31 
ธนัวาคม  2560 ระหว่าง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยสรุปรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
12.1  สรุปรายละเอยีดลกัษณะของบุคคลและนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 

บุคคล / นิตบุิคคล ทีม่คีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมกีารท า

ธุรกรรมกบับริษัทฯ และ / หรือบริษัท
ย่อย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ลกัษณะความสัมพันธ์ 

1. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ - 
 
 
 
 
 

 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 
2560 กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุ้นบริษทั ร้อย
ละ 39.04 

 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทั และดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยเจ็ดแห่ง 

 
 
 
 
 

12. รายการระหว่างกนั 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัในปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

12.2.1  การซื้อขายสินค้าและบริการทัว่ไป    

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
มลูค่ารายการ                                

(ลา้นบาท) เหตุผลและความจาํเป็น 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

1.แพทย ์
ผูด้าํรงตาํแหน่ง 
กรรมการหรือผูบ้ริหาร  

ค่าธรรมเนียมแพทย ์:  
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ของบริษัทฯ รวมทั้ง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 6 ท่าน 
 
 
 
 
-ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

32.66 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.66 

35.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.47 

การก าหนดราคาซือ้ขาย 
การกาํหนดค่าธรรมเนียมแพทยเ์ป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีราชวิทยาลยัแพทยก์าํหนด ซ่ึงเทียบเท่ากบัราคา
ท่ีบริษทั ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่ แพทยท่์าน
อ่ืนของทั้งโรงพยาบาล  
เทอมการช าระเงิน  
ภายใน 30 วนั ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติท่ีจะเกิดข้ึน 
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป 

รายการดังกล่าวมีความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 
เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท ฯ  มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ต้ อ ง จ่ า ย
ค่าตอบแทนแพทยด์ังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับ
แพทยท่์านอ่ืนของทั้งโรงพยาบาล 
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12.2.2 การเช่าทีด่ิน และ อาคาร  

บุคคล / นิตบุิคคล 
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 ปี 2560 

1. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์  ค่าเช่าอาคาร : บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย
จากการเช่าอาคารพาณิชย ์4.5 ชั้น 
2 คูหา  พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 416  
ตรม.  เ พ่ือ เป็นสถานท่ีจัดเก็บ
เอกสารของบริษทัฯ  
 
 
 
 
 
 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 

 

0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 

 

การกาํหนดราคาเช่า    
สั ญ ญ า เ ช่ า อ า ยุ  3 ปี  นับ แ ต่ วัน ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2558  ถึง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561  โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท  
เทอมการชาํระเงิน    
สัญญาระบุให้ผูเ้ช่าชาํระเงินล่วงหน้าราย
เดือน ซ่ึงผูเ้ช่ามีการชาํระเงินล่วงหน้าราย
เดือนตามท่ีระบุในสัญญา 
แนวโนม้การทาํรายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีจะเกิดข้ึน
อย่ าง ต่อ เ น่ือ งในอ นาค ต ภา ย ใต้รา ค า
ประเมินค่าเช่ายุติธรรมและเง่ือนไขการเช่า
ทัว่ไป  

รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผลเน่ืองจากบริษัทฯ มี
ค ว า มจํา เ ป็นต้อ ง ใช้ พ้ืน ท่ี อ า ค า ร
ดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดย
ราคาเช่าเป็นไปตามราคาท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระ 
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12.2.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

               บริษทัฯ มีการกาํหนดขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนันั้นๆ  
12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดข้ึน 
และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญพิเศษ จะถูกนาํไปใช้
ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะ
ไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษัทฯ แต่เป็นการทาํ
รายการท่ีบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การให้บริการ และการซ้ือ
หรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัให้มีเง่ือน ไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และ
ให้ปฏิบติัเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้
ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี แผนกตรวจสอบภายในจะทาํหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้มื การคํ้าประกนั เป็นตน้ บริษทัฯ 
มีนโยบายให้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมและให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการนั้นๆ   และ
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่งหรือ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการ
ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 
และการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงกาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี  
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สาํหรับแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยูใ่นส่วนท่ีเป็นการดาํเนินการทางธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย ์ การซ้ือยา  เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษทัฯ อาจมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษทัยอ่ย ในดา้นการคํ้ าประกนัเงินกู ้และ/หรือการให้เงินกูย้ืม  และจะ
ดาํเนินการทาํรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตามนโยบายการทาํรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี 

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560ไดรั้บการตรวจสอบโดยนางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 
จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 จากการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบการเงินท่ีแสดงตามตาราง เป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
99.99)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์  จาํกดั(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั
(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั(บริษทัยอ่ย) ในสัดส่วนร้อยละ 96.38) บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั
(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั(บริษทัยอ่ย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 
จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจุบนัชาํระทุน 50% ของทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 64.58) และบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนกนัยายน 2559 ปัจจุบนั
ชาํระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99)           มีรายละเอียดดงัน้ี 
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13. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 439.78 12.4 441.36 9.8 413.99 8.4
เงินลงทุนชัว่คราว - - 1.57 0.0 1.60 0.0
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน * 228.88 6.4 279.67 6.2 272.47 5.5
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 571.62 16.1 487.27 10.8 504.11 10.2
สินคา้คงเหลือ 103.09 2.9 109.64 2.4 118.88 2.4
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9.96 0.3 15.41 0.3 20.95 0.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,353.33 38.0 1,334.91 29.5 1,332.00 26.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.41 0.0 0.41 0.0
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน * 114.37 3.2 114.37 2.5 114.37 2.3
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  * 1,987.14 55.8 2,935.79 65.0 3,385.21 68.4
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน * 19.08 0.5 17.09 0.4 15.75 0.3
สิทธิการเช่า 8.77 0.2 7.82 0.2 6.87 0.1
ค่าความนิยม 19.52 0.5 47.28 1.0 47.28 1.0
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.42 0.1 5.48 0.1 6.99 0.1
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 53.97 1.5 54.73 1.2 42.30 0.9

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,206.28 62.0 3,182.97 70.5 3,619.18 73.1

รวมสินทรัพย์ 3,559.61 100.0 4,517.88 100.0 4,951.18 100.0
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25592558สินทรัพย์
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 52.00 1.5 637.00 14.1 380.00 7.7
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 404.00 11.3 365.99 8.1 463.97 9.4
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี

- - 7.98 0.2 69.63 1.4

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี

2.41 0.1 3.15 0.1 3.81 0.1

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 37.50 1.1 33.05 0.7 44.49 0.9
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 19.91 0.6 21.37 0.5 20.47 0.4
     อ่ืนๆ 24.19 0.7 27.62 0.6 41.73 0.8
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 540.00 15.2 1,096.16 24.3 1,024.10 20.7

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี

26.35 0.7 156.50 3.5 402.69 8.1

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

4.75 0.1 3.08 0.1 5.98 0.1

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.24 0.1 12.20 0.3 11.68 0.2
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16.22 0.5 26.42 0.6 34.03 0.7
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 50.56 1.4 198.20 4.4 454.38 9.2

รวมหนีสิ้น 590.56 16.6 1,294.36 28.6 1,478.48 29.9

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 1,100.00 1,100.00
ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 30.9 1,100.00 24.3 1,100.00 22.2

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 1,146.08 32.2 1,146.08 25.4 1,146.08 23.1
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้ ‟ ส ารองตามกฎหมาย 110.00 3.1 110.00 2.4 110.00 2.2
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 608.92 17.1 774.35 17.1 943.80 19.1
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (0.07) (0.0) (0.04) (0.0)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,965.01 83.3 3,130.37 69.3 3,299.84 66.6

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย

4.04 0.1 93.15 2.1 172.86 3.5

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,559.61 100.0 4,517.88 100.0 4,951.18 100.0
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25592558หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้ านบาท ร้อยละ ล้ านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,154.92 99.2 3,636.77 99.4 3,875.79 99.4

ดอกเบ้ียรับ - - 2.97 0.1 2.46 0.1

รายได้อ่ืน 23.91 0.8 18.14 0.5 18.17 0.5

รวมรายได้ 3,178.83 100.0 3,657.88 100.0 3,896.42 100.0

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (2,082.17) (65.5) (2,468.54) (67.5) (2,633.10) (67.6)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (425.89) (13.4) (493.82) (13.5) (550.85) (14.1)

รวมค่าใช้จ่าย (2,508.07) (78.9) (2,962.37) (81.0) (3,183.95) (81.7)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และภาษีเงินได้นิติบุคคล 670.76 21.1 695.51 19.0 712.47 18.3

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (0.81) (0.0) (9.52) (0.3) (15.87) (0.4)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 669.95 21.1 685.99 18.7 696.60 17.9

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (131.62) (4.1) (121.01) (3.3) (130.82) (3.4)

ก าไรส าหรับปี 538.33 16.9 564.98 15.4 565.78 14.5

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -

 สุทธิจากภาษีเงินได้
- (0.07) 0.02

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้
0.38 (4.22)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 0.38 (4.28) 0.02

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 538.71 16.9 560.70 15.3 565.80 14.5

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 538.38 564.29 565.44

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย (0.05) 0.70 0.34

538.33 564.98 565.78

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 538.74 560.00 565.47

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย (0.03) 0.70 0.34

538.71 560.70 565.80

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 538.71 560.70 565.80

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น) 11,000.00 11,000.00 11,000.00

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.049 0.051 0.051
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ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25592558
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(3) งบกระแสเงินสด 

2558 2559 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 669.95 685.99 696.60
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมการด าเนินงาน
     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 164.43 213.18 255.30
     ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) - (0.43) 27.27
     กลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (0.27) - -
     ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (0.30) 0.24 3.31

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - - 0.06
     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 2.03 2.99 8.90
     รายไดด้อกเบ้ีย (7.44) (2.97) (2.46)
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.81 9.52 15.87
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 829.21 908.52 1,004.86

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (64.45) (38.50) 6.77
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 15.62 92.84 (43.73)
     ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุคงเหลือ (16.25) (4.08) (9.24)
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1.82) (4.92) (5.54)
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (13.96) (43.99) (9.97)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 76.04 (70.53) 98.27
     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13.08 4.89 13.21
     จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2.25) (2.58) (1.30)
เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 835.23 841.66 1,053.34

จ่ายดอกเบ้ีย (0.81) (9.51) (15.78)
จ่ายภาษีเงินได้ (136.89) (126.89) (121.42)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนนิงาน 697.54 705.26 916.14

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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2558 2559 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3.77 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 35.43 -
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการลงทุนใน
บริษทัยอ่ย

- 53.13 79.38

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย - (106.41) -
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน (21.86) - (14.76)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (573.96) (1,016.28) (659.13)
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (11.33) (3.05) (3.77)
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (9.50) - -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 3.63 2.25 1.62
ดอกเบ้ียรับ 4.73 3.50 2.51
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (608.30) (1,027.66) (594.14)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 22.00 584.53 (257.00)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว - (1.13) (5.48)
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 26.35 138.13 313.32
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2.27) (2.77) (4.20)
จ่ายเงินปันผล (373.99) (394.78) (396.00)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงนิ (327.92) 323.98 (349.36)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (238.68) 1.57 (27.36)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 678.46 439.78 441.36
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ส้ินงวด 439.78 441.36 414.00

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 17.19 43.23 37.15

ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.00 7.37

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

หน้า 115 

(4) อตัราส่วนทางการเงิน 

2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า                          2.51                          1.22                          1.30
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า                          1.24                          0.66                          0.67
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า                          1.43                          0.86                          0.86
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 4.02 4.64 5.02
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 89.55 78.66 72.68
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 21.96 23.21 23.05
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 16.40 15.73 15.84
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 5.69 6.41 6.35
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 63.28 56.93 57.52
วงจรเงินสด วนั 42.67 37.46 30.99

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
(Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ                       34.00                       32.12                       32.06
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 21.26 19.12 18.38
อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.22 0.20 0.19
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 103.99 101.40 128.59
อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 16.93 15.45 14.52
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 18.67 18.54 17.60

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน
(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ                       15.77                       13.99                       11.95
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ                       39.65                       31.59                       25.97
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า                          0.93                          0.91                          0.82

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
(Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.20 0.41 0.45
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.03 0.26 0.26
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 828.21 73.05 44.89
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั เท่า 0.70 0.50 0.85
อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ 69.47 69.96 70.03

หน่วย

ปีบัญชี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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14.1  ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วย โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษทัฯ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครัฐ โดยมี
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นรายไดห้ลกั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.2 ร้อยละ 54.9 และร้อยละ 57.6 ของรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาํดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีจุดเด่นดา้นทาํเลท่ีตั้ง เน่ืองจากตั้งอยูใ่น
พ้ืนท่ียา่นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญั ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และมี
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายกาํหนดอตัราค่าบริการท่ี
เหมาะสมของบริษทัฯ ส่งผลให้จาํนวนผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนและรายไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน จาก 3,154.92 ลา้นบาท ในปี 2558 เป็น 3,636.77 ลา้นบาท และ 3,875.79 ลา้นบาท ในปี  
2559 และ 2560 ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15.27 และร้อยละ 6.57  ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีรายได้
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ 

 จ านวนผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้: บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิม
จาํนวนแพทยแ์ละพยาบาลผูใ้ห้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมี
ความซบัซอ้นสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดผูป่้วยประเภทผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 
โดยจาํนวนคร้ังการใชบ้ริการของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอก (OPD) มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก 621,969 คร้ัง
ในปี 2558 เป็น 804,167 คร้ังในปี 2560 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 13.71 ต่อปี)ในขณะท่ีอตัราการเขา้ใช้
บริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยใน (IPD) มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก 109 เตียงต่อวนัในปี 2558 เป็น 143 
เตียงต่อวนัในปี 2560 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 14.50 ต่อปี) 

 รายได้เฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้ : จากการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ 
รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซอ้นซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังในระดบัสูง  
ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ในปี 2558 ถึง 2560 
บริษทัฯ ปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป เพ่ือพฒันาคุณภาพในการให้บริการทาง
การแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ี รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,404 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,512 บาทต่อ
คร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 18,651 บาทต่อคร้ัง เป็น 19,449 บาทต่อคร้ัง 

 จ านวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้: บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอยา่งมีมาตรฐานแก่
ผูป่้วยทุกกลุ่ม จึงไดรั้บความเช่ือมัน่อยา่งสูงจากกลุ่มผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม เป็นผลให้จาํนวน
ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสังคมท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั โดยจาํนวน
ผูป้ระกนัตนเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนจาก 345,775 คนในปี 2558 เป็น 402,018 คนในปี 2560 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อย
ละ 7.83 ต่อปี)  

 อัตราค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้ : ในระหว่างปี 2558 ถึง 2560 
สาํนกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและพิจารณาปรับปรุงอตัรา
ค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงผลจากการท่ี

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
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บริษทัฯ มีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลท่ี
เขา้ร่วมระบบประกนัสังคมทัว่ประเทศ ทาํให้ บริษทัฯ ไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใช้
บริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 
 จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2558 2559 และ 
2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 538.38 ลา้นบาท 564.29 ลา้นบาท และ 565.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.48 ต่อปี และสามารถรักษาอตัรากาํไรให้อยูใ่นระดบัท่ีดีกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
โดยมีอตัรากาํไรสุทธิในช่วงเวลาดงักล่าวร้อยละ 16.9 ร้อยละ 15.4 และร้อยละ 14.5 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จากนโยบายของบริษทัฯ ในการ
พฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาลเพ่ือดึงดูดกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปท่ียินดีจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิม เพ่ือคุณภาพการ
ให้บริการท่ีจะไดรั้บเป็นสาํคญั โดยคาดวา่จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาอตัรากาํไรในระดบัดงักล่าวไว้
ได ้  

14.1.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ แบ่งรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายไดห้ลกั”) เป็น 2 กลุ่มหลกัตามลกัษณะผูป่้วยคือ 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 
 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 873.25 27.7 1,093.02 30.1 1,215.74 31.4
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 743.46 23.6 902.03 24.8 1,016.33 26.2

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,616.71 51.2 1,995.06 54.9 2,232.07 57.6

รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสงัคม 1,132.19 35.9 1,314.80 36.1 1,451.67 37.4

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 406.02 12.9 326.91 9.0 192.05 5.0

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,538.21 48.8 1,641.71 45.1 1,643.72 42.4

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,154.92 100.0 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0

2560

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2559รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2558

 
 
 จากตารางขา้งตน้ บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 เป็นจาํนวน  3,154.92 ลา้นบาท 
3,636.77 ลา้นบาท และ 3,875.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ เติบโตเฉล่ียร้อยละ 10.84 ต่อปี  ซ่ึงการเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั 
เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิมจาํนวนแพทยแ์ละพยาบาลผู้
ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูด
กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึน และยงัส่งผลให้ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสังคมลงทะเบียน
กบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน
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เฉล่ียร้อยละ 17.50 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.37 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
นโยบายเนน้เพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงกว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่ม
ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.6 
ของรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  
 ทั้งน้ี รายไดห้ลกัแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป 

  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) โดย
ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นจาํนวน 1,616.71 ลา้นบาท 1,995.06 และ 
2,232.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.50 ต่อปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 873.25 
ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 1,215.74 ลา้นบาทในปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 17.99 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดเ้ฉพาะ
จากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 743.46 ลา้นบาทในปี 2558  เป็น 1,016.33 ลา้นบาทในปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อย
ละ 16.92 ต่อปี  
 สาเหตุหลกัท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 เน่ืองจาก
จาํนวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 621,969 คร้ังในปี 2558 เป็น 743,666 คร้ัง และ 
804,167 คร้ังในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 13.71 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของ
ผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 109 เตียงต่อวนัในปี 2558 เป็น 138 เตียงต่อวนัและ 143 เตียงต่อวนัในปี 2559 และ 
2560 ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 14.50 ต่อปีซ่ึงจาํนวนการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ เพ่ิม
ศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการศนูยค์วามงาม 
จุฬารัตน์-เรอนวัร์และการให้บริการเฉพาะทางโรคหัวใจครบวงจร เป็นตน้ ซ่ึงการเพ่ิมศกัยภาพและความหลากหลายในการ
ให้บริการ ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถให้บริการทาง
การแพทยท่ี์ซับซอ้นซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังในระดบัสูง นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2558 ถึง 2560 บริษทัฯ ปรับเพ่ิมอตัรา
ค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป เพ่ือพฒันาคุณภาพในการให้บริการทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองทาํให้รายไดเ้ฉล่ียจาก
กลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,404 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,512 บาทต่อคร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 
18,651 บาทต่อคร้ัง เป็น 19,449 บาทต่อคร้ัง 

(2) รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐของบริษทัฯ ในปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากบั 1,538.21 ลา้นบาท 1,641.71 ลา้นบาท 
และ 1,643.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐประกอบดว้ยรายได ้ 2 ประเภทหลกั คือ รายไดจ้าก
โครงการประกนัสังคมและรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ  
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคม โดยในปี 2558 2559 และ 2560
รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.60 ร้อยละ 80.09 และร้อยละ 88.32 ของรายไดจ้ากโครงการ
ภาครัฐของบริษทัฯ ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ (1) จาํนวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน (2) นโยบาย
ของภาครัฐในการกาํหนดอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและอตัราค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมประเภทต่างๆ 
และ (3) ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม ทั้งน้ี จาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือ
ลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนจาก 345,775 คน ในปี 2558 เป็น 
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396,676 คน และ 402,018 คนในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 7.83 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้าก
โครงการประกนัสังคมต่อจาํนวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึนจาก 3,274 บาทต่อคนต่อปีในปี  2558  เป็น 3,315 บาทต่อคนต่อปี และ 
3,612 บาทต่อคนต่อปีในปี 2559 และ 2560 หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5.05 ต่อปี โดยจาํนวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียนเฉล่ียราย
ปีของบริษทัฯ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 แสดงดงัตาราง 
 

จ านวนผู้ประกันตน 

(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกันสังคม 

(ล้านบาท)

2558 345,775 1,132.19
2559 396,676 1,314.80
2560 402,018 1,451.67  

 

ปี 2560 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉล่ียภายใตก้ารดแูลประมาณ 402,018 ราย  โดยภายหลงัจากท่ีโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสิทธิในการรับ
ผูป้ระกนัตนไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ 485,500 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่ม
ลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

ทั้งน้ี รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจาํแนกประเภทไดด้งัน้ี 
 รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: สาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทยแ์ก่

โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคม ตามจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลนั้นๆ 
โดยแบ่งรายไดป้ระเภทน้ีเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) รายไดค่้าบริการเหมาจ่ายเบ้ืองตน้ : ในปี 2555 อตัราค่าบริการเหมาจ่ายในเบ้ืองตน้คือ 1,446 บาทต่อคน

ต่อปี ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี 
2560 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ี สาํนกังานประกนัสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษทัฯ 
เป็นรายเดือน ดงันั้นรายไดป้ระกนัสังคมเหมาจ่ายท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัจาํนวนผูป้ระกนัตนซ่ึง
อาจเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเดือน 

(2) รายไดค่้าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : สาํนกังาน
ประกนัสังคมกาํหนดให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมแก่โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA โดย
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพระดบั HA ขั้นท่ี 2 และ 
HA ขั้นท่ี 3 มีสิทธิไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี และตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 2 จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วน
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี  ณ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  ไดรั้บการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดก้ารรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2  

 รายได้ประกันสังคมส่วนเพ่ิม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: สาํนกังานประกนัสังคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริการส่วนเพ่ิมให้แก่โรงพยาบาลโดยอา้งอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลกัษณะความรุนแรงของโรคและ
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ความถ่ีในการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ โดยอตัราค่าบริการดงักล่าวท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งไดรั้บ
จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกบัค่าสถิติของโรงพยาบาลท่ีเขา้
ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ซ่ึงแบ่งรายไดใ้นกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
(1) รายไดส่้วนเพ่ิมจากการรักษาพยาบาลผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง : เป็นรายไดค่้าบริการ

ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 สาํหรับกรณีท่ีโรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยใน (IPD) ซ่ึงมี
อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง และตอ้งเขา้รักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน โดยสาํนกังาน
ประกนัสังคมใชแ้นวทางการคาํนวณตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและกาํหนดหน่วยท่ีใชเ้ปรียบเทียบ คือ ค่านํ้ าหนกั
สัมพทัธ์ปรับตามวนันอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซ่ึงกลุ่มโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวคือ อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 โดยตั้งแต่ปี 2555 
สาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 1/ 

(2) รายไดส่้วนเพ่ิมตามอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง : เป็นรายไดท่ี้ข้ึนอยูก่บัจาํนวนการใช้
บริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 26 
ประเภทตามท่ีสาํนกังานประกนัสังคมกาํหนด (ให้นํ้ าหนกั 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเร้ือรัง เป็นตน้ และ กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWนอ้ยกว่า 2 (ให้นํ้ าหนกั 40%) โดยในปี 2554 สาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดค่า
กลางของอตัราจ่ายเงินเพ่ิมตามภาระเส่ียงเท่ากบั 469 บาทต่อคนต่อปี และในปี 2555 มีการปรับลดค่า
กลางของอตัราจ่ายเงินเพ่ิมตามภาระเส่ียงเหลือ 432 บาทต่อคนต่อปี เน่ืองจากการแยกเกณฑก์ลุ่มโรคท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูงออกไปจ่ายตามรายไดข้อ้ (1) 2/ในปี 2556 จนถึงปี 2559 อตัราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยงัคงเท่า
ปี 2555 คือ 432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปล่ียนอตัราส่วนระหว่าง กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษา
โรคเร้ือรัง 26 ประเภทตามท่ีสาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดเดิมให้นํ้ าหนกั 60% ปรับเพ่ิมเป็นนํ้าหนกั 
90% และกลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWนอ้ยกว่า 2 เดิมให้นํ้ าหนกั 40% ปรับ
ลดเป็นนํ้าหนกั 10% และในปี 2560 ไดมี้การปรับเพ่ิมอตัราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็น 447 บาท
ต่อคนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

 รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริการรักษาพยาบาลบางประเภท
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริษทัฯ สามารถเบิกค่าบริการไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่ผูป่้วยจริง 
ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ีสาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดไว ้ ซ่ึงหากมีผูป่้วยเขา้ใชบ้ริการเป็น
จาํนวนมาก จะเป็นผลให้บริษทัไดรั้บรายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยการให้บริการดงักล่าว อาทิเช่น 

                                                         
หมายเหตุ: 
1/ เน่ืองจากในปี 2555 ภาครัฐกาํหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนไม่เกิน 4,460 ลา้นบาทซ่ึงหากโรงพยาบาลที่เขา้ร่วม
โครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ให้การรักษาผูป่้วยในที่มีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคที่มีค่า AdjRWมากกวา่หรือเท่ากบั 2 เป็นจาํนวนมาก อาจ
ส่งผลให้อตัราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อAdjRWตํ่ากวา่ 15,000 บาทต่อคนต่อปีดงันั้น บริษทัฯ จึงการรับรู้รายไดแ้บบอนุรักษนิ์ยมโดยประเมินอตัรา
การจ่ายเงินเพิ่มต่อ AdjRW15,000 บาทตอ่คนต่อปี 
2/ การลดอตัราจ่ายเงนิเพิ่มของกรณีภาระเส่ียง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑก์ารจ่ายเงินตามอตัราการใชบ้ริการในปี 2555ไดรั้บการชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูง โดยคาํนวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกวา่หรือเท่ากบั 2 
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การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบาํบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง การผา่ตดัหัวใจแบบเปิด การผา่ตดัใส่อวยัวะ
เทียมในการบาํบดัรักษาโรค การผา่ตดัสมอง เป็นตน้  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมเพ่ิมข้ึนเป็นผลสืบเน่ืองจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของจาํนวน
ผูป้ระกนัตนท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ (2) สาํนกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมา
จ่าย และพิจารณาปรับปรุงอตัราค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง 
เพ่ือให้กลุ่มผูป่้วยประกนัสังคมไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และ (3) จากการพฒันามาตรฐานการให้บริการอยา่ง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสให้บริการผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคมท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียง เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วม
ระบบประกนัสังคม บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน  
 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าบริการทางการแพทยท่ี์ไดรั้บจากสาํนกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมเป็นผูใ้ห้บริการรักษาโรคทัว่ไปกบั สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 
แต่บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่
ผูป่้วยจริง ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ี สปสช. กาํหนด ทั้งน้ี การรักษาพยาบาลท่ีอยูใ่นเกณฑด์งักล่าว อาทิเช่น การ
ให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนกันอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤติ การใหก้ารรักษาผูป่้วยกรณี
อุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พ่ิมเร่ือง
การให้บริการผูป่้วยหัวใจ โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.40 ร้อยละ 
19.91 และร้อยละ 11.68 ของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐในปี 2558 2559  และ ปี 2560 ตามลาํดบั  
  

 ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ตน้ทุน”) ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
พยาบาล ตน้ทุนยา เวชภณัฑ ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์ และค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2558 2559 
และ 2560 บริษทัฯ มีตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จาํนวน 2,082.17 ลา้นบาท 2,468.54 ลา้นบาท และ 2,633.10 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.0 ร้อยละ 67.9 และร้อยละ 67.9 ของรายไดห้ลกั ตามลาํดบั   
 บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดโ้ดยเฉล่ียร้อยละ 67.30 อยา่งสมํ่าเสมอเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ สามารถบริหาร
จดัการตน้ทุนไดมี้ประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ี ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแพทย ์และ ตน้ทุนยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุอ่ืนใชไ้ป  
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 ก าไรขั้นต้น 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 3,154.92 100.0 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (2,082.17) (66.0) (2,468.54) (67.9) (2,633.10) (67.9)

ก าไรขั้นต้น 1,072.75 34.0 1,168.23 32.1 1,242.69 32.1

2560

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2558 2559

 
 

บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้เป็นจาํนวน 1,072.75 ลา้นบาท 
1,168.23 ลา้นบาท และ 1,242.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 34.0 ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 
32.1 ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ของบริษทัอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกนัอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นผลจากการบริหารจดัการ
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รายได้อืน่ 

 บริษทัฯ มีรายไดป้ระเภทอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบดว้ย รายไดค่้า
เช่า รายไดค่้าสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการให้การอบรมผูช่้วยพยาบาล และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2558 
2559 และ 2560 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดป้ระเภทน้ีตํ่ากว่าร้อยละ 1.0 ของรายไดร้วม 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 425.89 ลา้นบาท 493.82 ลา้นบาท 
และ 550.85 ลา้นบาทตามลาํดบัโดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
พนกังานและจาํนวนพนกังานเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ และการปรับเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการบริหารประเภทอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูป่้วย 

 ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4  ร้อยละ 13.5 และร้อย
ละ 14.1 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาํดบั โดยสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารใกลเ้คียงกนัแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ แมว้่าในปี 2560 มีการสรรหาบุคคลากร เขา้มาในบริษทัฯ เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของโครงการในอนาคตท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างก็ตาม  

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายดา้น
สาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร เป็นค่าใชจ่้ายหลกั คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 
50 ของค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งหมด   

 ก าไรจากการด าเนินงาน 

 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 670.76 ลา้นบาท 695.51 ลา้น
บาท และ 712.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 21.1 ร้อยละ 19.0 และร้อยละ 18.3 
ตามลาํดบั  

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 123 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืธนาคารและดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ โดยบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจาํนวน 0.81 ลา้นบาท 9.52 ลา้นบาท และ 15.87 ลา้นบาทในระหว่างปี 2558 2559  และปี 2560 บริษทัใชเ้งินกูร้ะยะ
สั้นเป็นคร้ังคราวเพ่ือบริหารสภาพคล่อง และใชเ้งินกูร้ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่รวมถึงการขยายพ้ืนท่ี
ให้บริการ 

 ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2558 2559 และ 2560 เป็นจาํนวน 131.62 ลา้นบาท 121.01 ลา้นบาท และ 130.82 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีปี 2556 เป็นตน้ไปอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไดถู้กปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตาม
นโยบายของภาครัฐในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 538.38 ลา้น
บาท 564.29 ลา้นบาท และ 565.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิอยา่งต่อเน่ืองเป็นผลจาก (1) จาํนวน
ผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน (2) จาํนวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึน (3) การเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาและการรักษาโรคท่ียากข้ึนในแต่ละ
ศนูยเ์ฉพาะทางโรคต่างๆ (Excellent Center)  (4) สถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงเพ่ิมข้ึน และอยูใ่น
ระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน(5) 
สัดส่วนตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดบ้ริษทัฯสามารถควบคุมไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอดว้ยการรักษา
ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิเป็นร้อยละ 16.9 ร้อยละ 15.4 
และร้อยละ 14.5 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัสามารถดาํรงอตัรากาํไรสุทธิให้อยูใ่นระดบัสูง
อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากระบบการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตน้ทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 65.5 ร้อยละ 67.5 และ ร้อยละ 67.6 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการ
บริหารเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 13.4 ร้อยละ 13.5 และร้อยละ 14.1 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 
2560 ตามลาํดบั   

 

14.1.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.1.3.1  สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพยห์มุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหน้ีการค้า รายได้
ประกนัสังคมคา้งรับ ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืน อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้) โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2558 2559 และ 2560 มีจาํนวน 3,559.61 ลา้นบาท 4,517.88 ลา้นบาท และ 4,951.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี
สัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนระหว่างร้อยละ 26.9 ถึงร้อยละ 38.0 ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,353.33 
ลา้นบาท 1,334.91 ลา้นบาท และ 1,332.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นการลดลงของเงิน
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สดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นส่วนใหญ่ ควบคู่กบั การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจาํนวน 2,206.28 ลา้นบาท 3,182.97 ลา้นบาท 
และ 3,619.18 ลา้นบาท ตามลาํดบัมีการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2558 ถึง 2560 เป็นการลงทุน
ตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพ่ือรองรับการให้บริการในอนาคต 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เป็นจาํนวน 228.88 ลา้น
บาท 279.67 ลา้นบาท และ 272.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯอยา่งไรก็ดี สัดส่วนลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีคงคา้งไม่เกิน 3 เดือน อยู่ในอตัราร้อยละ 82 ของ
ลูกหน้ีการค้ารวมและระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัเก็บหน้ีท่ีดีข้ึนซ่ึงเป็นผลจาก
บริษทัฯ มีนโยบายการดูแลลูกหน้ีอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีนโยบายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการควบคุมและ
บริหารลูกหน้ี  
 กรณีการตัดหน้ีสูญ ฝ่ายบญัชีการเงินจะส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายดาํเนินการตามนโยบายบริษัทฯ และหากไม่
สามารถเรียกชาํระหน้ีได ้จะขออนุมติัฝ่ายบริหารเพ่ือตดัจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  
 ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหน้ีการคา้ แสดง
ตามตารางดงัน้ี 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อายลูุกหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ
คา้งช าระ
     ไมเ่กิน 3 เดือน 192.96 86.3 223.68 84.3 212.68 82.4
     3 - 6 เดือน 19.96 8.9 22.34 8.4 27.32 10.6
     6 - 12 เดือน 7.34 3.3 10.26 3.9 9.77 3.8
     มากกวา่ 12 เดือน 8.75 3.9 15.46 5.8 15.05 5.8
รวมลูกหน้ีการคา้ 229.01 102.4 271.72 102.4 264.83 102.6
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5.35) (2.4) (6.26) (2.4) (6.63) (2.6)

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 223.66 100.0 265.47 100.0 258.20 100.0

25592558อายุลูกหนีก้ารค้าคงค้าง
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

2560
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 ลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืนเป็นจาํนวน 5.22 ล้านบาท 14.20 ล้านบาท และ 14.27 ล้านบาท 
ตามลาํดบั  

 รายได้ประกนัสังคมค้างรับ 

 รายไดป้ระกนัสังคมค้างรับ ได้แก่ รายไดท่ี้รอการจ่ายชาํระจากสํานักงานประกันสังคมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

 (1) รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ (1.1) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงตามอตัราการ
ใชบ้ริการทางการแพทยท์ั้งหมด ซ่ึงเลิกใชต้ั้งแต่ปี 2555 (1.2) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงสถิติผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้าย
สูง (AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซ่ึงเร่ิมใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรับท่ีอ้างอิงสถิติผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง ทั้งน้ี 
สาํนกังานประกนัสังคมจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสถิติผูป่้วยจากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศเพ่ือใช้
ในการคาํนวณการจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมดงักล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลงั ซ่ึงบริษทัฯ จะใชส้มมติฐานท่ี
เหมาะสมในการประมาณการรายไดท่ี้บริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บในแต่ละงวด 

 (2) รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอ่ืนๆ เป็นผลจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 
อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบาํบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผ่าตดัหัวใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่
อวยัวะเทียมในการบาํบดัรักษาโรค เป็นตน้ ซ่ึงภายหลงัการให้บริการรักษา บริษทัฯ จะส่งเอกสารหลกัฐานการให้บริการ
เพ่ือประกอบการเบิกค่าบริการจากสาํนกังานประกนัสังคมต่อไป 

 รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วย
ดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง

193.54 40.9% 192.77 44.8% 225.82 55.6%

รายไดท้างการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 132.18 28.0% 136.41 31.7% 52.03 12.8%
รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 149.66 31.7% 103.94 24.1% 157.76 38.8%

รวมรายได้ประกันสังคมค้างรับ 475.38 100.5% 433.12 100.6% 435.61 107.3%

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2.58) -0.5% (2.58) -0.6% (29.47) -7.3%
รวมรายได้ประกันสังคมค้างรับ-สุทธิ 472.80 100.0% 430.54 100.0% 406.14 100.0%

2559รายได้ประกันสังคมค้างรับ 2558

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

2560

 

 รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ในปี 2559  ลดลง 42.27 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการปรับปรุงการเบิกและจ่ายชาํระเงิน
ของสํานักงานประกนัสังคมท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีนโยบายการนาํระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบE-Claims ท่ีช่วยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการวางบิลให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน และ ปี 2560 เพ่ิมข้ึน  2.49 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพ่ิม
ค่าบริการทางการแพทยข์องสาํนกังานประกนัสังคม คือ ตรวจสุขภาพผูป้ระกนัตน และทนัตกรรม ในปี 2560 
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 ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลอื  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มียา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ (“สินคา้คงเหลือ”) เป็น
จาํนวน 103.09 ลา้นบาท 109.64 ลา้นบาท และ 118.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีระยะเวลา
ขายสินคา้เฉล่ียเป็นจาํนวน 16 วนั 16 วนั และ 16 วนั ตามลาํดบัการดาํรงสินคา้คงคลงัและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของ
บริษทัฯอยูใ่นอตัราท่ีสมํ่าเสมอ เน่ืองจากระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 รายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 58.77 57.0 70.94 64.7 70.92 59.7
เวชภณัฑ์ 18.21 17.7 16.02 14.6 20.72 17.4
อุปกรณ์การแพทย์ 2.15 2.1 0.04 0.0 0.38 0.3
วสัดุอ่ืน 23.95 23.2 22.64 20.7 26.86 22.6

รวม 103.09 100.0 109.64 100.0 118.88 100.0

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
2560สินค้าคงเหลือ 25592558

 
 บริษทัฯ ตั้งสาํรองสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอายใุนระดบัตํ่า เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คง
คลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาํหนดให้เจา้หนา้ท่ีทาํการตรวจสอบยาและเวชภณัฑ ์ ในคลงัสินคา้และหอผูป่้วยทุกเดือน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายยา จึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายกุบัผูจ้ดัจาํหน่ายได ้  

 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจาํนวน 1,987.14 ลา้นบาท
2,935.79 ลา้นบาท และ 3,385.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ลงทุนใน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีมลูค่าเงินลงทุนเป็นจาํนวน 573.96 ลา้น
บาท 1,016.28 ลา้นบาทและ 659.13 ลา้นบาทตามลาํดบัซ่ึงสินทรัพยห์ลกัท่ีบริษทัฯ ลงทุนคือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการตามแผนงานของบริษทัฯ 

 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มี
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจาํนวน 19.08  ลา้นบาท 17.09 ลา้นบาท และ 15.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  
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14.1.3.2 หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน (ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี เป็นตน้) และหน้ีสินไม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่ เงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นตน้) โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  มีจาํนวน 590.56 ลา้นบาท 1,294.36 ลา้นบาท และ 1,478.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย
หน้ีสินหมุนเวียนมีสัดส่วนอยูร่ะหว่างร้อยละ 69.27 ถึงร้อยละ 91.44 ของหน้ีสินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นรายการท่ีมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มหน้ีสิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 
2560 มีสัดส่วนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนต่อหน้ีสินรวมร้อยละ 68.41 ร้อยละ 28.28 และร้อยละ 31.38 ตามลาํดบั โดย
เจา้หน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย เจา้หน้ียา เวชภณัฑ ์ และวสัดุส้ินเปลือง ซ่ึงบริษทัฯ จดัซ้ือเพ่ือให้บริการทางการแพทย ์
ในขณะท่ีเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างและ
ส่วนเพ่ิมขยายอาคาร  

  เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน  

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะสั้นประกอบดว้ยเงินกูเ้บิกเกินบญัชี และตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงบริษทัฯ เบิกใชเ้ป็นคร้ังคราวเพ่ือการ
บริหารสภาพคล่องในการดาํเนินการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจาํนวน 52.0 ลา้นบาท 637.0 ลา้นบาท และ 380.0 ลา้นบาทตามลาํดบั 

เงินกูย้มืระยะยาวเป็นการกูย้มืเพ่ือวตัถุประสงค ์ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยายพ้ืนท่ีการ
ให้บริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจาํนวน 
26.3 ลา้นบาท 164.5 ลา้นบาทและ 472.3 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัรวมจาํนวน 588 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนจาํนวน 197 ลา้นบาท และภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน 27 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระผกูพนัท่ีเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบดว้ยภาระผกูพนัเพ่ือการลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการให้บริการและเพ่ือการซ้ืออุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัยอ่ยมลูค่า 364 ลา้น
บาท 

14.1.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดจาํนวน 2,965.01 ลา้นบาท 
3,130.37 ลา้นบาทและ 3,299.84 ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีสาเหตุจากการ
ท่ีบริษทัฯ สามารถรักษาอตัราการเติบโตของรายได ้และอตัราการทาํกาํไรมาอยา่งต่อเน่ือง 
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14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 

 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงินหลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 แสดงดงัน้ี  

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยูใ่นระดบั 0.20 เท่า 0.41 เท่า และ 0.45 เท่า ตามลาํดบั  
- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยูใ่นระดบั 0.03 เท่า 0.26 เท่า และ 0.26 เท่า 

ตามลาํดบั  
- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย อยูใ่นระดบั 828.21 เท่า 73.05 เท่า และ 44.89 เท่าตามลาํดบั 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าแสดงให้เห็นถึงการดาํเนิน
นโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือลงทุน
ขยายกิจการในอนาคต 

14.1.3.5 สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

 รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 

2558 2559 2560

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 697.54 705.26 916.14
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (608.30) (1,027.66) (594.14)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (327.92) 323.98 (349.36)
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (238.68) 1.57 (27.36)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ตน้งวด 678.46 439.78 441.36
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ส้ินงวด 439.78 441.36 414.00

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 

 จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก 697.54 
ลา้นบาท  705.26 ลา้นบาท เป็น 916.14 ลา้นบาท ตามลาํดบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในปี 2560 เพ่ิมข้ึนตามผลกาํไร
จากการดาํเนินงานและการรับชาํระหน้ีท่ีดีของบริษทัฯ 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 2.51 เท่า 1.22 เท่า 
และ 1.30 เท่า ในขณะท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 1.24 เท่า และ 0.66 เท่า และ 0.67 เท่า 
ตามลาํดบั ทั้งน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษทัฯสูงมาก แสดงถึงศกัยภาพ
ในการชาํระภาระผกูพนัระยะสั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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วงจรเงินสด 

 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉล่ียคิดเป็น 43 วนั 37 วนั และ 31 วนั ตามลาํดบั โดย
วงจรเงินสดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ตอ้งเตรียมเงินสดเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจโดยเฉล่ียประมาณ 30-40 วนั ซ่ึงท่ี
ผา่นมาบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็นหลกัโดยใชเ้งินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ือเสริม
สภาพคล่องเป็นคร้ังคราว 

 

14.1.3.6 การวเิคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2558 2559 
และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.67 ร้อยละ 18.54 และร้อยละ 17.60 ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นใกลเ้คียงกนัในแต่
ละปีสะทอ้นถึง ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย: อัตรากาํไรสุทธิ (Net Profits Margin)อยู่ในอตัราท่ี
ใกลเ้คียงกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.93 ร้อยละ 15.45 และร้อยละ 14.52 ตามลาํดบั  

14.2 ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรในพืน้ที่ให้บริการ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 5 แห่ง ตั้ งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสําคัญของจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา และในปี 2558  บริษทัมีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการไปในจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และในปี 2559 ขยาย
พ้ืนท่ีบริการไปในจงัหวดัระยอง พ้ืนท่ีดงักล่าวมีพนักงานทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก และท่ีผ่านมา มี
ประชากรโยกยา้ยเขา้สู่พ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพ่ิมข้ึน ทั้งในส่วนของกลุ่มโครงการประกนัสังคมและกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะทาํให้ธุรกิจดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดรั้บประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริการในระดบัสูง รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีอยู่ในระดบั
ตํ่า เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีมีคุณภาพการรักษาใกลเ้คียงกนัทั้งน้ี แมก้ลุ่มผูป่้วยของบริษทัฯ ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มผูป่้วยภายในประเทศ แต่จากการท่ีบริษทัฯ มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญในการรักษาเฉพาะดา้น ประกอบกบัการท่ี
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษทัฯ จะมีกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจาก AEC ในอนาคตและโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็น
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission 
International) และจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัชาวต่างชาติในเร่ืองคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีเป็นสากล  

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป  

 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.2 ร้อยละ 54.9 และร้อยละ 57.6 ในปี 2558 2559 และ 2560 
ตามลาํดบั โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มลูระหว่างปี 2558  ถึงปี 2560 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 1,616.71 ลา้นบาท 
เป็น 2,232.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.50 ต่อปี ในขณะท่ีจาํนวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วย
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นอกท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 621,969 คร้ังในปี 2558 เป็น 743,666 คร้ัง และ 804,167 คร้ังในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 13.71 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 109  เตียงต่อวนัใน
ปี 2558 เป็น 138 เตียงต่อวนัและ 143 เตียงต่อวนัในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 14.50 ต่อปี ซ่ึงใน
อนาคต บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจาํนวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและเน้นการรักษาท่ี
ใช้ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษัทมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมและเพียงพอกับ
ปริมาณผูรั้บบริการ พร้อมด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  ตามแผนการขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 3 
โครงการภายในไตรมาส 4  ปี 2559  รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการศนูยค์วามงามจุฬา
รัตน์-เลอนวัร์การให้บริการเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจครบวงจร เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยุทธ์การตลาดเชิงรุกใน
การเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีทาํประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ ทั้งน้ี 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปมีอตัรากาํไรสูงกว่ารายไดจ้ากโครงการภาครัฐ ดงันั้น การเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วย
ทัว่ไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโนม้กาํไรของบริษทัฯในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐ เป็นรายไดท่ี้มีสัดส่วนสูงของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2558 
ถึงปี 2560 รายไดใ้นส่วนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.8 และร้อยละ 42.4 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล และหากนบัรวมเฉพาะรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.1 และ 37.4 ของรายได้
จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
 นอกจากน้ี ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556เป็นตน้ไปเพ่ือเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึง
นโยบายการลดอตัราภาษีดงักล่าว ส่งผลดีต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทัฯ ในอนาคต 

 การเปลีย่นแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกนัสังคม 

 ในปี 2555 สาํนกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยโ์ดยรวม เพ่ือให้โรงพยาบาลมี
ความพร้อมในการให้บริการโรคท่ีมีความซับซอ้นและมีค่าใชจ่้ายสูง โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

- การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อตัราการเหมาจ่ายตามโครงการประกนัสังคมเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,446 
บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อ
ปีโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงโดยทัว่ไป จะมีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่
เกิน 3 ปี  

- การเปล่ียนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นบัแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 2 จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลท่ี
ไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 หรือ JCI จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11ไดรั้บการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 

- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง: เป็นรายไดส่้วนเพ่ิม
ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 สาํหรับกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเจ็บป่วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายสูง 
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และตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (IPD) โดยสาํนกังานประกนัสังคมใชแ้นวทางการคาํนวณตามกลุ่ม
วินิจฉยัโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและกาํหนดหน่วยท่ีใช้
เปรียบเทียบ คือ ค่านํ้ าหนกัสัมพทัธ์ปรับตามวนันอน (AdjRW) ซ่ึงหากผูป่้วยในมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 บริษทัฯ จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมจากสาํนกังานประกนัสังคม โดยในปี 
2555 สาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดอตัราการเบิกเพ่ิม AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท  

- การเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง: อตัราค่าบริการตามภาระ
เส่ียงจาก 432 บาทต่อคนต่อปี และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ปรับเพ่ิมเป็นอตัรา 447 บาทต่อคนต่อปี 

 โดยสรุป บริษทัฯ ไดรั้บผลบวกจากการเปล่ียนแปลงเกณฑอ์ตัราการจ่ายเงินขา้งตน้ โดยรายไดจ้ากโครงการ
ประกนัสังคมเพ่ิมข้ึนจาก 3,273 บาทต่อคนต่อปีในปี 2558  เป็น 3,612 บาทต่อคนต่อปีในปี 2560โดยภาครัฐจะเป็นผูก้าํหนด
เกณฑค่์าบริการประเภทต่างๆ ของโครงการประกนัสงัคม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการให้บริการรักษา 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางบัญชี 

 เพ่ือให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในระดบันานาชาติ สภาวิชาชีพบญัชีจึงไดอ้อก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปี
บญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคับใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั   



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู  

   
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
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 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู  

   
   
  

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้
เปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

1 นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  .........นายก าพล  พลัสสินทร์.......... 
2 นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริษทั .....นายเกรียงศักด์ิ  พลสัสินทร์...... 
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เอกสารแนบ 1  

1. รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

 
     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
(1) 

อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ 
ประธานกรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการที่ด ี

68 - Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai 
Institute of Directors 

368,587,850 หุ้น 
(3.35%) 

พี่ชายนายแพทยก์าํพล 
พลสัสินทร์, 
นางกอบกลุ  
ปัญญาพล และ 
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 

2547- ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2556 ‟ ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
2519 ‟ ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั 
บริษทั อีลิคอน จาํกดั 

2. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
 
 

65 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาล
ผูบ้ริหารทางการแพทย ์
รุ่น 1 สถาบนั
พระปกเกลา้ 2555 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai 

253,720,200 หุ้น 
(2.31%) 

น้องชายนาย 
เกรียงศกัดิ์   
 พลสัสินทร์, 
นางกอบกลุ   
ปัญญา 
และพี่ชาย 
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 
 

2547- ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกด 
บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั 
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     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

 
 
 
 
 

 

Institute of Directors 
- หลกัสูตรการบริหาร

จดัการความมัน่คงขั้น รุ่น
ที่ 5 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรไทย  

- หลกัสูตรวทิยาการ
ประกนัภยัขั้นสูง (วปส.) 
รุ่นที่ 4/2557 

- หลกัสูตรนักบริหาร
ระดบัสูง ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่นที่ 5 

- หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นที ่
20 สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน 

- หลสูัตรนักบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐ
ระดบัสูง (บงส) รุ่นที่ 3 

- Global Business 

 
 
 
 
 
 

2548- ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

Leaders รุ่นที่ 1 
-การปฏิรูปธุรกิจและสร้าง
เครือข่ายนวตักรรม รุ่นที ่1 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล   
กรรมการบริษทั 

66 - อสัสัมชญัพาณิชย ์
- บ.ภ. 
- บ.ว. 
- Director 

Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai 
Institute of Directors 

1,127,189,050 หุ้น 
(10.25%) 

สามีนางกอบกุล 
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2557- ปัจจุบนั 
2556 ‟ ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2541 ‟ ปัจจุบนั 
2535 ‟ ปัจจุบนั 
2531 ‟ ปัจจุบนั 
2528 ‟ ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ศมลกิจ จาํกดั 
บริษทั ซีเมธ็ จาํกดั 

4. นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธาํรง 
กรรมการบริษทั 

58 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
วฒิุบตัรศลัยศาสตร์ออโธปิ
ดิกส์ 
-Director Accreditation 
Program (DAP) Class 2011 
Thai Institute of Directors 

6,208,800 หุ้น 
(0.06%) 

ไม่มี 2547 ‟ ปัจจุบนั 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2556 ‟ ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2555 ‟ ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 
 
 

หน้า 3
 
 



      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และ
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 3 และ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

63 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-วฒิุบตัร ศลัยศาสตร์ยูโร
วทิยาจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-Mini MBA in Health คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-หลกัสูตรการบริหารงาน
โรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
-Director Accreditation 
Program (DAP) Class 2011 
Thai Institute of Directors 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัร
ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 4 (ปธพ.) 
 

13,459,500 หุ้น 
(0.12%) 

ไม่มี 2547 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2558 ‟ ปัจจุบนั 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2556 ‟ ปัจจุบนั 
2555  ‟ ปัจจุบนั 
2547-2558 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,4,5 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 
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      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

63 -ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซูวทิยา 
Director Accreditation 
Program (DAP) Class 2011 
Thai Institute of Directors 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัร  
ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 3 
-หลกัสูตรการบริหารจดัการ
ดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่นที่ 
7 

1,994,750,400 หุน้ 
(18.13%) 

น้องสาวนายแพทย ์
กาํพล พลสัสินทร์,
นายเกรียงศกัดิ์   
พลสัสินทร์และ 
นางกอบกลุ  
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2527- ปัจจุบนั 
 2559 ‟ ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอสโก-้ไทย จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 

7. นางกอบกุล ปัญญาพล 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 

67 - ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ โรงเรียนพระ
กุมารเยซูวทิยา 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai 
Institute of Directors 

932,656,600 หุ้น 
(8.48%) 

ภรรยานายอภิรุม 
ปัญญาพล และ
น้องสาว 
นายเกรียงศกัดิ์   
พลสัสินทร์ 
พี่สาวนายแพทยก์าํพล  
พลสัสินทร์ และ
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 

2547 ‟ ปัจจุบนั 
2535 ‟ ปัจจุบนั 
2531 ‟ ปัจจุบนั 
2541 ‟ ปัจจุบนั 
2528 ‟ ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ศมลกิจ จาํกดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
บริษทั ซีเมธ็ จาํกดั 
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      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

61 - วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
(บญัชี) มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 87/2011 
Thai Institute of 
Directors 

49,552,150 หุ้น 
(0.45%) 

ไม่มี 2547 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 

9. นายมานิต เจียรดิฐ 
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการที่ดี และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

69 - B.A (Economics and 
Accounting) Claremont 
Men’s College (ปัจจุบนั 
Claremont McKenna 
College)  

- Audit Committee 
Program (ACP) Class 
36/2011 Thai Institute of 
Directors 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 87/2011 
Thai Institute of 

700,000 หุน้ 
(0%) 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ ปัจจุบนั
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2553 ‟ ปัจจุบนั 
 
2558 ‟ ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทัไลเซนส์ทูคิว จาํกดั 
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      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

Directors 
- Director Certification 

Program (DCP) 
187/2014 Thai. Institute 
of Directors. 

10. นายสมยศ ญาณอุบล 
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

62 - ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบนัฑิต  
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. 
(บญัชี) มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 97/2012 
Thai Institute of 
Directors 

- Advanced Audit 
CommitteeProgram(AA
CP)สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย(IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2555- ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ปัจจุบนั
2559 ‟ปัจจุบนั 
2559 ‟ปัจจุบนั 
2539 - 2557 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ภูผาชาํทอง จาํกดั 
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      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- Audit Committee 
Program (ACP) Class 
45/2013 Thai Institute of 
Directors 

11.นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

66 - ปริญญาตรี วท.บ.
วทิยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Audit Committee 
Program (ACP) Class 
41/2012 Thai Institute of 
Directors 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 97/2012 
Thai Institute of 
Directors 

- Role of the Chairman 
Program (RCP) Class 
37/2015 Thai Institute of 
Directors 
 

ไม่มี ไม่มี 2555 ‟ ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2532 ‟ 2557 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2558 ‟ ปัจจุบนั 
2556 ‟ ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทักรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
ประธานแผนกกีฬาบริดจ ์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จาํกดั  (มหาชน)
บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จาํกดั  (มหาชน) 
สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) 
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เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

12 นายแพทยพ์นิิจ กุลละวณิชย ์
กรรมการบริษทั และกรรมการ
อิสระ และ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

74 - M.B.Ch.B. (Leeds) 
- D.T.M.&H. 

(Liverpool)  
- MRCP. (UK)  
- FIMS.  
- FAMM.  
- FACG.  
- FACP. (Hon.) 
- FRACP. (Hon.)  
- FRCPI.  
- FAMS. 
- FRCP. (Glasgow, 

Edinburgh, London, 
Thailand)  

- สถาบนัจิตวทิยาความ
มัน่คง หลกัสูตรการ
ปฎิบตัิการจิตวทิยาฝ่าย
อาํนวยการ รุ่นที ่40 

- ปรอ.4  
- ปปร.14  
- สวปอ.มส.3 

ไม่มี ไม่มี 2555 ‟ ปัจจุบนั 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ รองประธานวฒิุสภา 
คนที่สอง ดา้นวชิาการ / ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการพฒันาสังคมและกิจการ
เดก็เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส วฒิุสภา / อนุกรรมการ อนุ
กรรมาธิการดา้นประชากรและการพฒันา 
ที่ปรึกษาต่างประเทศราชวทิยาลยัอายรุ
แพทยแ์ห่งลอนดอน  
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
สภากาชาดไทย 
วฒิุสภา 
 
 
 
 
 
ราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ละศลัยแพทยแ์ห่ง
กลาสโกว ์       
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เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

13.นายแพทยย์ุทธนา สงวนศกัดิ์
โกศล 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และ
ประธานกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

65 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์ 

- วฒิุบตัรอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

- วฒิุบตัรโรคขอ้  
- มีเพิ่ม 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2547 ‟ ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการ 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
 

14. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

64 - แพทยศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วฒิุบตัรวสัิญญี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อบรมหลกัสูตรกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรและ
องคก์ารสู่การแข่งขนั 
VUCA world  
(CPO.รุ่นที่ 7) 
 

ไมมี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2559 ‟ ปัจจุบนั 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2549 ‟ ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้าํนวยการ 
กรรมการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 
บริษทั ป่ินสารคาม จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

15. นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

47 - บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต 
(บธ.ม.), Master of 
Business (M.B.A) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ สาขาการ
บญัชีมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- Director Certification 
Program (DCP) 
187/2014 Thai. Institute 
of Directors. 

- Director 
Accreditation Program 
(DAP) Class 97/2012 
Thai Institute of 
Directors 

- Company Secretary 
Program(DSP)50/2013 
Thai Institute of 

855,150 หุน้  
(0.01%) 

ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2555 ‟ 2560 
2557 ‟ ปัจจุบนั 
2550 ‟ 2554 
 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชีการเงินและ
สารสนเทศ 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1  

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

Directors 
- Company Reporting 

Program(DRP)7/2013 
Thai Institute of 
Directors 

-สูตรประกาศนียบตัรธรร
มาภิบาลทางการ แพทย์
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 2 
 
 

16. นางประคอง  วจิกัขโณดม 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

58 - ปริญญาตรี บญัชี
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 
รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 มีดงัน้ี 
 

ขอ้มูลของการด ารงต าแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

คอนวีเนียนซ์ โรงพยาบาล ปัญญาพล สตีลล้ิงค์ มุ่งพฒันาอินเตอร์ คิงส์เมนซี.
ฮอสพิทอล จุฬารัตน์อาคเนย์ อินเตอร์โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล แนชชัน่แนล เอม็.ที.ไอ.

1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ X / / / / / / / /,M
2 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /
3 นายอภิรุม ปัญญาพล / / / / / / / / / /,M
4 นายแพทยวิ์ชิต  ศิริทตัธ ารง / / / / / /
5 นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ /,//,/// / / / / / / /
6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล / / / / /
7 นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู /
8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสินทร์ / /
9 นายมานิต เจียรดิฐ /,AC /,AC /

10 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ /,AC C

11 นายสมยศ    ญาณอุบล /,AC

12 นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย์ /
13 นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล //,/// / /
14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ //,/// /
15 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช /// /
16 คุณประคอง วิจกัรขโนดม ///

หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษทั, C คือประธานกรรมการบริหาร,  AC คือกรรมการตรวจสอบ,  / คือกรรมการบริษทั,   // คือกรรมการบริหาร,  /// คือผูบ้ริหาร,  M คือ กรรมการผูจ้ดัการ

ไลเซนส์ทคิูว

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี

Name บริษทั
บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

บางปะกงเวชชกิจ ไทยแอมดอน ชลเวช จุฬารัตน์ระยอง รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จุฬารัตน์แพรกษา อีลิคอน ศมลกิจ ซีเม็ธ เอสโก-้ไทย

 
 
หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษทั C คือประธานกรรมการบริหาร AC คือกรรมการตรวจสอบ / คือกรรมการบริษทั // คือ กรรมการบริหาร /// คือ ผูบ้ริหาร M คือ กรรมการผูจ้ดัก 
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เอกสารแนบ 3 
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แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน)  
วนัท่ี  22 กุมภาพนัธ์ 2561 

 
 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 



      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 

 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี
เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  
         1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  

 

 

 

 

 

                                                         
2 บริษัทควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 

 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 



      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ  านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มี
ความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ใน
จ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคุม ขอ้มลูและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 

ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 

ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเนน้ให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 
  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม
รับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงินเทจ็  การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           ท่ี
ก  าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้  าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้  าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้  าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อยา่งเพียงพอแลว้ 
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การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การ
จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ  านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของ
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการ
ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มลูให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมี
การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลอืกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    ใน
กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีห้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้มี             ความ
เหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีห้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและข้ันตอนการปฏบิัต ิ

เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏบิัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั   ท่ีก  าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส
หรือน าผลประโยชน์ของบริษทั  ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม

นั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก  าหนด

แนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมี
คุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู    

13.3 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ  ใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มลูท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มลูท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายใน
ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่อง ในการควบคุม
ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง  การส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มลูท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศนูยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอขอ้มลู
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อ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบ
ภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดั
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  
เป็นตน้    

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้

อยา่งปลอดภยั 

  

   

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้   ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่
ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล  การปฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งมี
นยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 1,500,000.00 
2 บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพทิอล จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 600,000.00 
3 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 600,000.00 
4 บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 150,000.00 
5 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 200,000.00 
6 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 350,000.00 
7 บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 400,000.00 
8 บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา 

จาํกดั 
นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 

9 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 4,000,000.00 

 

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

-ไม่มี 

 
รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

 
 

     

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)   
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนที่บริษทั 
และบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือ 
กิจการที่เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สงักดั ที่ขา้พเจา้ทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคอื         
          
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้  
สาํนกังานสอบบญัชีที่ขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ 
และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ที่ถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
                                                                               ลงช่ือ...นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ.... 
                                                                                    (นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ) 
                                                                                    สงักดั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
                                                           ผูส้อบบญัชีของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั(มหาชน) 
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