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 หน้า 1 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
 
 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เริ่มก่อตั้งในปี 2529 ภายใต้ชื่อบรษิัท เทพารักษ์เวชชกิจ 
จ ากัด โดยคณะแพทยผ์ู้เช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ และนักธุรกิจในพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการ น าโดยนายแพทย์ก าพล พลัส
สินทร์ ซ่ึงเล็งเหน็ถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชนและความต้องการทางด้านสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับในบริเวณอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก แต่มี
สถานพยาบาลและจ านวนเตียงเพื่อรองรับผูป้่วยน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากการด าเนินกิจการที่ประสบความส าเร็จ
ด้วยดี ส่งผลท าให้บรษิัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรปราการ จนกระทัง่ในป ี 2533 รัฐบาลได้
ประกาศใช้พระราชบัญญตัิประกนัสังคม ซ่ึงบริษทัฯได้ตดัสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวส่งผลท าให้บรษิัทฯ มีรายได้จาก
โครงการประกนัสังคมอีกทางหนึง่ ซ่ึงสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ในช่วงแรกของการให้บริการ ทางกลุ่มผู้จัดตัง้ได้จดทะเบียนนิตบิุคคลหลายแหง่เพื่อด าเนินการให้บริการ
รักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน”์ ในสาขาต่างๆ  ตอ่มาในปี 2534 ได้จัดตั้งบรษิทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด 
เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนัน้ในปี 2537 บริษทัฯ มีการปรบัโครงสร้างกลุ่มบริษทัใหมโ่ดยปดิ
การด าเนินงานของนติิบคุคลบางแห่งและท าการโอนสินทรัพย์มาเป็นของบรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด รวมทั้ง
ด าเนินการเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ในนิติบคุคลบางแห่งเพื่อรวมการด าเนินงานเข้ามาอยู่ภายใต้บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
จ ากัด ในฐานะบรษิัทย่อย  จากการปรับโครงสร้างดงักล่าวบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษทัย่อย 3 บริษทั ได้แก่ บริษัท        บาง
ปะกงเวชชกิจ จ ากัด บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด และบริษัท ไทยแอมดอน จ ากัด 

ปัจจุบนับรษิัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบรษิัท
ย่อยด าเนินธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย์ จ านวน 3 บริษทัดังที่กลา่วมาแล้ว และมีสาขาของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในกลุ่มรวมทั้งหมด 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการตั้งแต่บรเิวณถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั จังหวัดกรุงเทพมหานคร และถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีจ านวนเตียงรองรับผูป้่วยรวม 386 เตียง และตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งของบริษทัฯ 
ในระยะเวลา 3 ปีจะแล้วเสรจ็ไตรมาส 4 ปี 2559 นั้น จะท าให้บรษิทัฯมีจ านวนเตียงรองรับผู้ป่วยเพิม่ขึ้นเป็น  544 เตียง   

และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 จัดตั้งบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย์ จ ากัด (ชื่อใหม่บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์
อาคเนย์ จ ากัด) ด้วยทนุจดทะเบยีน 300 ล้านบาทเรียกช าระแล้ว 75 ล้านบาท   การจดัตั้งบริษทัฯดังกล่าวเพื่อเปิดด าเนิน
โรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้ชื่อทางการค้า “โรงพยาบาลจุฬารัตน ์ อาคเนย”์ ใหเ้ป็นโรงพยาบาลทีม่ีเตียงรองรบัผูป้่วยได้ไม่
น้อยกว่า 100 เตียงเพื่อรองรบัศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดปราจนีบุรใีนอนาคต ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560  
และในปี 2557บริษทัฯมีแผนซ้ือบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด ซ่ึงด าเนินการเป็นสถานพยาบาลเอกชน มีเตียงรองรบั
ผู้ป่วย 28 เตียงตั้งอยูใ่นจังหวัดชลบุรีอีก 1 แห่ง ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557  

 จากแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล แผนการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ และแผนการซ้ือสถานพยาบาลดังกล่าว
ข้างต้นจะสอดคล้องกับเป้าหมายของบรษิัทฯ คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดทีี่สุดแหง่หนึง่ในภาคตะวันออก และเตบิโค
ควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 

 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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 หน้า 2 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด และ 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัดและ บริษทั กบนิทรบ์ุรีการแพทย์ จ ากัด(ช่ือใหมบ่รษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด)
ด าเนินธุรกิจประกอบกจิการสถานพยาบาลในพื้นที่กรงุเทพมหานครฝั่งตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และรวมถึงพื้นที่บรเิวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณ ในอนาคตครอบคลุมจงัหวัดชลบรุ ี
และ จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงบริษัทฯ เนน้คุณภาพการให้บริการโดยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และ
เครื่องมือรักษาทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ ปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเปน็หลัก บริษัทฯ มศีูนย์การแพทยท์ี่มี
ผลงานเป็นเลศิและได้รบัการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศนูย์ทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยวิกฤติ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนย์รักษาโรคมะเรง็ บรษิัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก 2 
ประเภท คือ ผูป้่วยทั่วไป และผูป้่วยตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม 
และผู้ป่วยตามโครงการของส านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   
ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการและจงัหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก เป็นต้น โดย
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มมีสาขารวมทั้งส้ิน 10 แหง่(ในปี 2557 บรษิทัฯจะมีสาขารวมทั้งส้ิน 12 แห่ง)กระจาย
อยู่ในพื้นที่ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 

   
 
ปี 2556 บรษิัทฯ มีเตียงรองรบัผูป้่วยจ านวน 386 เตียง และมหี้องพักส าหรับผู้ป่วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น 

ห้องพักพิเศษ V.I.P. ห้องพักพิเศษ Deluxe ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่ ห้องพักผู้ป่วย
ประเภทพเิศษ 4 เตียง ห้องพักผูป้่วยประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องพักผูป้ว่ยหนักโรคหัวใจ (CCU) 
ห้องพักผู้ป่วยหนักเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดงันี้ 

 คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริการต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (Micro 
Surgery) โดยทีมแพทย์ที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้แรงงานที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัตเิหตุ และยงัเปน็ศนูย์ที่รับส่งต่อผู้ป่วย Micro Surgery ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และระยอง  
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 หน้า 3 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริการดูแลทารก
ที่คลอดก่อนก าหนดและมนี้ าหนกัน้อยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกทีค่ลอดก่อนก าหนดและมนี้ าหนักน้อยกว่าปกติ สามารถเจริญเติบโตและใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดย
ได้รับความไว้วางใจเป็นศูนย์รบัส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จังหวัดระยอง 

 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมอง ที่ได้รับการรบัรองโดยสถาบันประสาทวิทยา ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผ่านการรับรองคณุภาพด้านการ
จัดตั้งหออภิบาลผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการศูนยโ์รคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกยีรติฯ 

 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : บริษัทฯ มีศักยภาพสูงในการใหบ้รกิารรักษาผู้ป่วย
เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปดิรักษาโรคหัวใจด้วยการ
ผ่าตัดแบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขต
การให้บริการที่ส าคัญได้แก่ การอัลตราซาวด์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ท าบอลลลูน) รวมถึง
การผ่าตัดหัวใจที่มคีวามซับซ้อนสูง 

 ศูนย์รักษามะเร็งด้วยเครื่อง HIFU (High Intensity Ultrasound) (ให้บริการภายใต้ จร.9)* รักษาโรคมะเรง็ในช่อง
ท้องชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น มะเร็งตบั มะเร็งตบัอ่อน และก้อนเนื้องอกมดลูก โดยเริ่มเปิดให้บริการตัง้แต่
ปลายปี 2556  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* หมายเหตุ  จร.3 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
                      จร.9 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
                      จร.11 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
 

ธุรกิจอื่นๆ 

(1)  ธุรกิจน้าเข้าและจ้าหน่ายเครื่องมอืแพทย์  

 บริษทัย่อยของบรษิัทฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด (“ไทยแอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเข้า และจัดจ าหน่าย
เครื่องมื่อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัดไฟฟ้า เครื่องวัดอตัราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปจัจบุัน สินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น าเข้าโดยไทยแอมดอนส่วนใหญจ่ะจดัจ าหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี การจดัซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทางการ
จัดซื้อตามเงื่อนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกิจสปา และการเสรมิความงาม 

บริษทัฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา” ให้บริการหลัก 3 ประเภท คือ บรกิารสปา นวด
แผนไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่มีความช านาญ นอกจากนีบ้ริษทัฯยังใหบ้ริการด้านการเสรมิความงามและศัลยกรรม
ตกแต่งโดยแพทยผ์ู้เช่ียวชาญ ภายใต้ชื่อ ศูนย์เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ - เรอนัวร์ 
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 หน้า 4 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(3) ธรุกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัฯ ยังด าเนนิธุรกิจใหบ้ริการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อนิเตอร ์ เฮลท์ เพื่อผลิต
บุคลากรสนับสนุนที่มคีุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล 

 (4) ธุรกิจฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียม 

 บริษทัร่วมของบริษทัฯไดแ้ก่ บรษิัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากัด (“จฬุารัตน์ไตเทียม”) ในอดีตด าเนินธุรกิจให้บริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยถือหุ้นผ่านบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด เปน็จ านวน 3.50 ล้านบาท คิดเปน็สัดส่วนร้อย
ละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบนัจุฬารัตน์ไตเทียมได้หยดุการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากบรษิัทฯ ร่วมกับทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเปิดใหบ้ริการฟอกไตภายใต้การด าเนินงานของตนเอง และบรษิัท จุฬารัตน์ไตเทยีม จ ากัด (“จุฬารัตน์ไต
เทียม”) ช าระบัญชีและปิดกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556   

สรุปการด้าเนินธรุกิจ สถานพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท 
 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ จ้านวน
เตียง 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

1,100 - ให้บริการด้านการแพทย์ โดย สถานพยาบาลที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกจิการมีรายละเอียด
ดังนี ้
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)  
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3  
- จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม  
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

รวม 

 
 
 

26 
- 

134 
- 

26 
186 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ 
ฮอสพิทอล จ ากัด* 

500 
 

100 ให้บริการด้านการแพทย์ โดย สถานพยาบาลที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกจิการมีรายละเอียด
ดังนี ้
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  

รวม 

 
 
 
- 
- 

100 
100 

บริษทั บางปะกงเวชช
กิจ จ ากัด** 

300 
 

100 ให้บริการด้านการแพทย์ โดย สถานพยาบาลที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกจิการมีรายละเอียด
ดังนี ้
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 หน้า 5 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

บริษัท 
 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ จ้านวน
เตียง 

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   

รวม 

100 
- 

100 
บริษทั กบินทร์บุรี
การแพทย์ จ ากัด (เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2557 เปลี่ยนชื่อเปน็ 
“บริษัท โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์อาคเนย์ 
จ ากัด”  *** 

300 100 ให้บริการด้านการแพทย์ โดย อยู่ระหว่างขั้นตอน
การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 
 
 
  
                                         รวม 

- 
 
 
 
 
- 

รวมบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 386 

หมายเหตุ : * ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 105.5 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาทเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556  **ได้
มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 85 ล้านบาท เพิ่มเป็น 300 ล้านบาทเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2556  ***จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 

รายละเอียดการด้าเนินธรุกิจอื่น  

บริษัท 
 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

1,100 - - บริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา”  
 - บริการด้านการเสริมความงามและศัลยกรรมตกแต่ง 
 - ฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร ์
เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนนุที่มีคุณภาพ 

บริษทั ไทยแอมดอน 
จ ากัด* 

30 100 น าเข้าและจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์  

บริษทั จุฬารัตน์ไต
เทียม จ ากัด** 

7 50 ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม 

หมายเหต ุ : * ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 2 ล้านบาท เพิ่มเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556  **ช้าระ
บัญชีและปิดกิจการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่  26 กันยายน พ.ศ. 2556 
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 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
รายละเอียดโครงการ 

งบลงทุนที่ผ่าน
การอนุมตั ิ

2013 2014F 2015F 2016F 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.โครงการขยายโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อาคารสูง 6 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร  
พื้นที่โครงการ : อาคารใหมเ่ชื่อมต่อกับอาคารเดิม  
จ านวนห้องตรวจ    17   ห้องตรวจ 
จ านวนเตียง             48   เตียง  
 

 
 

300 ล้านบาท 

 

               

2.โครงการขยายโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อาคารสูง 6 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร  
พื้นที่โครงการ : อาคารใหมบ่ริเวณด้านหลังอาคารเดิม และมีพ้ืนที่
เชื่อมต่อกับอาคารเดิม  
จ านวนห้องตรวจ    12   ห้องตรวจ 
จ านวนเตียง             55   เตียง 
 

 
 
 

300 ล้านบาท     

 

           

3.โครงการสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม่บนถนนกิ่งแก้วอยู่บรเิวณ
เดียวกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เดิม 
อาคารสูง 6 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร  
พื้นที่โครงการ : อาคารโรงพยาบาลแห่งใหมบ่นถนนกิ่งแก้วอยู่
บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 9 เดิม 
จ านวนห้องตรวจ    20   ห้องตรวจ 
จ านวนเตียง             55   เตียง 
 

 
 
 

350 ล้านบาท 
     

 

          

แผนการด้าเนินงานโครงการในอนาคต 
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 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

4.โครงการสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม่บนถนน 304 อ าเภอศรีมหา
โพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุร ี
อาคารสูง 6 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 15,000 ตารางเมตร  
พื้นที่โครงการ : อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม ่
จ านวนห้องตรวจ    -   ห้องตรวจ 
จ านวนเตียง    ไม่น้อยกว่า  100  เตียง 
 

 
 
 

575 ล้านบาท     

 

           

5.โครงการบรษิทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด (บรษิัทย่อย ถือหุ้น 
100%) ซ้ือบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด จังหวัดชลเวช 
อาคารสูง 5 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร  
ด าเนินการ : สถานพยาบาล  
จ านวนห้องตรวจ    3     ห้องตรวจ 
จ านวนเตียง            28    เตียง 
ทุนจดทะเบียน       16.5 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จ านวน 165,000 หุน้ 
 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด ซ้ือหุน้
สามัญทั้งหมดจ านวน 159,628 หุน้ (96.74%) ในมูลค่าหุน้ละ 360 
บาท มูลค่ารวม 57.46 ล้านบาท 
*รับโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2557 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

57.46 ล้านบาท 
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 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

 
6.โครงการบรษิทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด (บรษิัทย่อย ถือหุ้น 
100%) ซ้ือบริษัท อาคเนย์ เมดคิอล  เซอร์วิส จ ากัด 
ทรัพย์สินของบริษทั : ที่ดิน 1 แปลง 15 ไร่ 2 งาน 93 วา ตั้งอยู่บน
ถนน 304 อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุร ี
ด าเนินการ : ยังไม่ได้ด าเนินกจิการ 
ทุนจดทะเบียน       13.2 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จ านวน 132,000 หุน้ 
 มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด ซ้ือหุน้
สามัญทั้งหมดจ านวน 132,000 หุน้ (100%) ในมูลค่ารวม 42 ล้าน
บาท 
*คาดว่ารับโอนหุ้นเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ปี 2557 

 
 
 
 

42 ล้านบาท 
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 หน้า 9 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1.1  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยมและวัตถุประสงคก์ารด้าเนินธุรกิจ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดทีีสุ่ดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)  และ
เป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพของการใหบ้ริการ ด้วยนโยบายความปลอดภัย ของผู้มารับบริการเป็นอนัดับ
แรก (Patient Safety) อีกทั้งมีเปา้หมายในการเปน็โรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของทั้งภูมิภาค โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดใหบ้ริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผา่นศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี ้

 
วิสัยทัศน์ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 

พันธกิจ  1. ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้รับบริการประทบัใจ 
   2. สร้างจิตส านึกให้พนักงานรูจ้ักปกป้อง และรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital    
   3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
   4. พนักงานมีความสุข 

ค่านิยม (Core Values)  8 ประการของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (PRACTICE) 

P = Patient Safety : ผู้น าและพนักงานทุกระดับในองค์กรเนน้ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยปลอดภัยเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่สุดอันดบัแรก 
R = Respect : เคารพและเข้าใจความต้องการ ความคิดเห็น เสยีงสะท้อน สิทธิผู้ป่วยต่างๆ รวมถึงพนักงานทุกๆคนและ
ตอบสนองเป็นอย่างด ี
A = Accountability : มีธรรมาภิบาล มีความซ่ือสัตย์เป็นหัวใจจากทุกๆ ภาคส่วน 
C = Community & Environmental Responsibility : แสดงความรับผิดชอบสุขภาพชุมชนรวมทั้งคนในองค์กรและดูแล
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่ส าหรับลูกหลาน 
T = Team Work : ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
I = Innovation & Improvement : พัฒนาและความคดิใหม่ๆ ให้ทันสมัยไม่ตกยุครวมทั้งโอกาสพัฒนาตลอดเวลา 
C = Communication : การส่ือสารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
E = Empowerment : สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย  เพื่อสามารถตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นย าลดความพลาดพลั้ง
ต่างๆ 
วัตถุประสงค ์
มุ่งเน้นใหบ้ริการด้านสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้น าในการ
ให้บริการเครือข่ายด้านสุขภาพ ทีม่ีเครือข่ายมากที่สุดในภูมภิาคอาเซียน (ASEAN) 
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 หน้า 10 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่้าคัญ 

ปี 
2529 

- กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ น าโดยนายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์และนักธุรกิจในพื้นที่จงัหวัด
สมุทรปราการ ด าเนนิการจัดตัง้บริษัท เทพารักษเ์วชชกิจ จ ากัด เพือ่ประกอบกจิการ “สถานพยาบาลจุฬารัตน ์
11/” มีทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 27 ลา้นบาท โดย ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่ 12 อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีจ านวนเตียงรองรับผูป้่วยได้ทั้งหมด 26 เตียง 

ปี 
2534 

- จัดตั้งบรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด เพื่อประกอบกิจการ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3” มีทุนจดทะเบียน 60 
ล้านบาท ตั้งอยูบ่นถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่ 15 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมจี านวนเตียง
รองรับผูป้่วยได้ทั้งหมด 100 เตียง  

ปี 
2535 

- ลงทุนในบรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11” จ านวน 11 ล้านบาท 
โดย ณ ขณะดังกล่าว บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท และมีทนุจดทะเบียนช าระ
แล้ว 20 ล้านบาท ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กโิลเมตรที่ 38 อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจ านวนเตียงรองรับผู้ป่วยไดท้ั้งหมด 100 เตียง 

ปี 
2536 

- จัดตั้งบรษิัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด เพื่อด าเนนิการ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9” ทั้งนี ้โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 9 ตั้งอยู่บนถนนกิ่งแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจ านวนเตียงรองรบัผู้ป่วยได้ทั้งหมด 
100 เตียง และมีสาขาย่อย 2 แหง่ภายใต้ชื่อ “สหคลินิก จุฬารัตน ์ 71/” ตั้งอยู่ในเขตประเวศ และ “คลินิกเวช
กรรม จุฬารัตน์ 81/” ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดย บรษิัท       คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัดมีทุนจด
ทะเบียน 45 ล้านบาท 

   
ปี 

2537 
- บริษทัฯ ท าการปรบัโครงสร้างทางธุรกิจ  โดยการรับโอนสถานพยาบาลและคลินิก 3 แห่ง ได้แก่ 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 คลินกิเวชกรรมจุฬารัตน์ 2 และคลินกิเวชกรรมจุฬารัตน์ 4 มาเป็นสาขาย่อยของ
บริษทัฯ และเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด และเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาทเปน็ 220 ล้านบาท  

 - บริษทัฯ จดัตั้ง “สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 51/” บริเวณเคหะบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
ปี 

2538 
-  

 - บริษทัฯ เพิ่มทุนจ านวน 74 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด 
จากร้อยละ 12.94 เปน็ร้อยละ 100 ส่งผลใหบ้ริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท
ฯ  รวมเป็นทนุจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุนในครัง้นี้เท่ากับ 294 ล้านบาท 

ปี  
2539 

 

- บริษทัฯ เพิ่มทนุใน บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด จาก 45 ล้านบาทเป็น 105.5 ล้านบาท  

ปี 
2547 

- บริษทัฯ แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนและมีการจ่ายเงินปนัผลเป็นจ านวนรวม 144 ล้านบาท พร้อมกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 294 เป็น 438 ล้านบาท 

ปี 
2548 

- 
 

บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท รวมเปน็ 638 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุนจ านวน 20 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยหุ้นบุริมสิทธิ์ช าระจริงในปี 2548 จ านวน 80 ล้านบาท รวมทุนจด
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 หน้า 11 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
 
- 

ทะเบียนช าระแล้ว 518 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิ์มีอายุ 10 ปี และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา
การใช้สิทธิหุ้นบุริมสิทธ์ิ  1 หุ้นตอ่หุ้นสามัญ 1 หุ้น 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ้ือที่ดินประมาณ 3 ไร่ มูลค่า 18 ล้านบาท เพื่อรองรับการสร้างอาคารใหบ้ริการผู้ป่วย
ส่วนต่อขยาย 

ปี 
2549 

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ้ือที่ดินประมาณ 3 ไร่ 2 งาน มูลค่า 21 ล้านบาท เพื่อรองรับการสร้างอาคารให้บริการ
ผู้ป่วยส่วนต่อขยาย 

ปี 
2550 

- บริษทัฯ ด าเนนิการย้ายสถานที่ตัง้สาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 บนถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 16 ต าบลบาง
ปลา  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังสถานที่ให้บริการแห่งใหม่ บนถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 14 
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผูป้่วยที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 แห่งใหม่มจี านวนเตียง
รองรับผูป้่วยได้ทั้งหมด 134 เตียง 

ปี 
2552 

- บริษทัฯ ได้รับการรบัรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  

 - บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด ลงทุนใน บรษิัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทนุจด
ทะเบียนทัง้หมด เพื่อใหบ้ริการล้างไตแก่ผู้ป่วย  

 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ซ้ือที่ดนิประมาณ 7 ไร่ มูลค่า 53 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารให้บริการผูป้่วยส่วนต่อ
ขยาย 

ปี 
2553 

- 
- 
 
 
 
 
- 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดแบบเปิด (Open Heart Surgery)  
บริษทัฯ น าระบบจัดเก็บและส่ือสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication 
System : PACS) มาใช้งานกับระบบงานรังสี โดยติดตั้งระบบถ่ายภาพรังสีแบบ Digital Radiography (DR) 
และระบบถ่ายภาพรังสีแบบ Computed Radiography (CR) โดยมีการติดตั้งระบบ DR ในโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 และสถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ในขณะที่มีการติดตั้งระบบ CR ในโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 9 และสถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รบัรางวัลชนะเลิศ Best Improvement Award 2010 จาก บมจ. อยุธยา  
อลิอันซ์ ซี.พี. 

ปี 
2554 

- บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเปน็หุน้บุรมิสิทธิ์จ านวน 120 ล้านบาท (หุน้บุริมสิทธิ์จ านวน 12 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 
10 บาท) รวมหุน้บุริมสิทธิ์ช าระแล้วทั้งหมด 200 ล้านบาท และส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนช าระแล้วเป็นจ านวน 
638 ล้านบาท 

 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผ่านการรับรองศนูย์หลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรต ิ
 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้รับรางวัล Platinum Award จาก บจก. อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์   
 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับรางวัลโตเกียวมารีน ไทโย อวอร์ด จาก บริษทั โตเกียวมารีน ประกันชีวิต 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ้ือที่ดินประมาณ 2 ไร่ มูลค่า 18 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารให้บริการผูป้่วย ส่วนต่อ

ขยาย 
 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ซ้ือที่ดินประมาณ 9 ไร่ มูลค่า 41 ล้านบาท อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ

รองรับแผนการขยายโรงพยาบาลในอนาคต 
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 หน้า 12 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

ปี 
2555 

- บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ส่วนต่อขยายบนทีด่ินทีซ้ื่อไว้ในปี 
2552 โดยอาคารแห่งใหม่จะมหีอ้งผ่าตัดที่มคีวามทันสมัย รวมถึงมีการเพิ่มศักยภาพแก่ศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทางหลายสาขา คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 1 ปี 2557 

 - บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด เปดิสาขาคลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 เพื่อรองรับลูกค้าในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย ์

 - บริษทัฯ ส่ังซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice Computed Tomography Scan : 64-Slice 
CT Scan) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาการเจบ็ป่วยภายในร่างกาย
อื่นๆ  

 - บริษทัฯ จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนรวม 391 ล้านบาท โดยจ่ายในรปูเงินสดจ านวน 149 ล้านบาท
และหุ้นปันผลจ านวน 242 ล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 220 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษทัฯ มีทนุจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ล้านหุน้ 

 - ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ์ิใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในอตัรา 1 หุ้นต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มหีุ้น
สามัญจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 880 ล้าน
หุ้น  

 - บริษทัฯ รับโอนใบอนุญาตจัดตัง้โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ซ่ึงด าเนินธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลเพื่อ
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจกลุ่มบริษทั ส่งผลให้โรงเรียนจุฬารตัน์ อินเตอร์ เฮลท์เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษทัฯ  

 - บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากัด ซ่ึงมีฐานะเปน็บรษิัทร่วมของบริษทัฯไดห้ยุดการด าเนนิธุรกิจ เนื่องจากบริษทั
ฯ ร่วมกับทีมแพทยผ์ู้เช่ียวชาญเปิดใหบ้ริการฟอกไตภายใต้การด าเนินงานของตนเองและช าระบญัชีและปิด
กิจการตามขั้นตอนทางกฎหมายเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 

 - บริษทัฯ ซ้ือหุน้สามัญของ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด จ านวน 19,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ทั้งหมด จากกลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ เพื่อปรบัโครงสร้างธุรกิจ ท าให้บรษิัท ไทยแอมดอน จ ากัด มีสถานะเป็น
บริษทัย่อยของบรษิัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม รายการระหว่างกัน) 

 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 11 ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และได้ด าเนนิการยื่นขอการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3  

ปี 
2556 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2556 บรษิัทฯ เปิดศนูย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการให้บริการทีส่ าคัญได้แก่ 
การอัลตราซาวด์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ท าบอลลลูน) รวมถึงการผ่าตัดหัวใจที่มคีวาม
ซับซ้อนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซ้ือที่ดินประมาณ 1 ไร ่ 2 งาน มูลค่า 43 ล้านบาท ในบรเิวณ
ใกล้เคียงกบัที่ตั้งปจัจบุัน เพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาลในอนาคต 
เดือนพฤษภาคม บรษิัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแกป่ระชาชนครั้งแรก (IPO) จ านวน 220,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนแล้วทัง้หมดภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแกป่ระชาชน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มหีุ้นสามัญจดทะเบียนทัง้หมดรวม 1,100 ล้านหุ้น โดย
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 1,100 ล้านหุ้น 
เดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคณุภาพ  HA ขั้นที่ 3 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด จากเดิม 2 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท
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 หน้า 13 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อรองรับการเติบโต 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด จากเดิม 105.5 ล้านบาท
เป็น 500 ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด จากเดิม 85 ล้านบาทเป็น 300 
ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 จัดตั้งบรษิัท กบนิทรบ์ุรีการแพทย์ จ ากัด (ชื่อใหมบ่ริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์
อาคเนย์ จ ากัด) ด้วยทุนจดทะเบยีน 300 ล้านบาทเรียกช าระแล้ว 75 ล้านบาท( บริษทัฯถือหุ้น 100% )เพื่อ
ด าเนินการสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม่ภายใต้ชื่อทางการค้า “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย”์ ทั้งนี้ มีแผนการ
ก่อสร้างให้เปน็โรงพยาบาลที่มเีตยีงรองรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 100 เตียงเพื่อรองรับศักยภาพการขยายตัวของ
ธุรกิจในจงัหวัดปราจีนบุรีในอนาคต   หลังจดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัดแล้ว
เสร็จ ได้ด าเนินการซ้ือที่ดนิ 2 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ดนิประมาณ 8 ไร ่2 งาน 20 ตารางวา มูลคา่ 19.81 ล้าน
บาทตั้งอยูท่ี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวัดปราจนีบุรี และแปลงที่ 2  เนื้อที่ดนิประมาณ 21 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา 
มูลค่า 53.42 ล้านบาทตั้งอยูบ่นถนน 304 อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจนีบุรี เพื่อใช้เปน็พื้นที่ก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย ์ (คณะกรรมการมีมตอินุมัติให้กลุ่มแพทย์ในทอ้งที่และนักธุรกิจที่มคีวามสนใจ 
เข้าร่วมลงทนุในบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด  โดยบริษทัฯจะลดสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 
ของทนุจดทะเบียนคาดว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2557 จากมติดงักล่าวหลังด าเนนิการแล้ว
เสร็จ บรษิัทฯจะถือหุ้นบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน )  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติใหบ้รษิัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด (บรษิัทย่อยถือหุ้น 100%) เข้าซ้ือหุ้น
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลเอกชนทีเ่ปดิด าเนนิการมา 34 ปีมีเตียงรองรบัผู้ป่วย 28 
เตียง ตั้งอยู่ที่ซอยหน้าวัดต้นสน ถนนอัคนิวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จังหวัดชลบรุี มีทุนจดทะเบียน 16.5 
ล้านบาทแบง่ออกเปน็หุ้นสามัญ 165,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาทมติอนุมัติให้เข้าซ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ในราคาหุ้นละ 360 บาท จากมติดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 บรษิัท บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากัด ด าเนินการรบัโอนหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 159,628 หุน้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 96.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากัดคดิเปน็มูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 57.46 
ล้านบาทและภายหลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 บรษิัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัดมีสถานะเป็นบรษิทัย่อยของ
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด 
เดือนธันวาคม 2556  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เปิดศูนย์รักษามะเร็ง พร้อมลงทุนติดตัง้เครื่อง HIFU (High 
Intensity Focused Utrasound) เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษามะเร็งในช่องท้อง ส าหรับผูป้่วยที่ไม่พรอ้มเข้ารับ
การผ่าตัด 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 อนมุัติใหบ้ริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด (บริษทัย่อยถือหุ้น 100%) เข้าซ้ือหุ้น
บริษทั อาคเนย์ เมดคิอล เซอร์วิส  จ ากัดในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยมูลค่า 42 ล้านบาท ข้อมูลของบรษิัท 
อาคเนย์ เมดคิอล เซอร์วิส  จ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนนิธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2556 ปัจจุบนัยังมิได้เริ่มด าเนินการประกอบธุรกิจ มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 13.2 ล้าน
บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 132,000 หุ้นมูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทั อาคเนย ์ เมดิคอล 
เซอร์วิส  จ ากัดมีสินทรัพย์เป็นทีด่ิน 1 แปลงเนื้อที่ดินประมาณ 15 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนน 304 
อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจนีบุรี มูลค่าตามบัญชี 40 ล้านบาทอ้างอิงจากงบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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 หน้า 14 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
 

 

 
 
 

2556 (ราคาประเมินที่ดนิแปลงดังกล่าวจากบรษิัทผู้ประเมินซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานกลต.มี
มูลค่า 59.78 ล้านบาทประเมิน ณวันที่  18 ธันวาคม 2556)คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 
1/2557  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ:  1/ ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.
2545 ก าหนดใหใ้ช้ ช่ือสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนว่า”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคนืไม่เกิน 
30 เตียงใหใ้ช้ช่ือ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกิน 30 เตียงขึ้นไปให้ใชช่ื้อ “โรงพยาบาล” 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบรษิัท 

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด บรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด บรษิัท ไทยแอมดอน จ ากัด และบรษิัท กบินทรบ์ุรี
การแพทย์ จ ากัด (ชื่อใหม่บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด)  และมีบริษัทร่วมที่ลงทนุผ่าน บริษัท บางปะกงเวชช
กิจ จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 คอื บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากัด ซ่ึงช าระบัญชีและปิดกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว
เสร็จ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556  โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นแสดงดังแผนภาพ 
 
แผนภาพที่ 1-1 : โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุม่บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ้ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 
เหตุการณ์ส้าคัญหลัง 31 ธันวาคม 2556 
        1.  หลังจากที่บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการตามแผนเรื่องการอนุมตัิใหบ้ริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด (บริษทัย่อยถือหุน้ 
100%) เข้าซ้ือหุ้นบรษิัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด ซ่ึงจะด าเนินการรับโอนหุ้นของบรษิัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัดในวันที่ 3 
กุมภาพันธ์  2557 จ านวนทั้งส้ิน 159,628 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.74 ของทุนจดทะเบียน บริษัท โรงพยาบาลชลเวช 
จ ากัด หลังด าเนินการบรษิัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด 
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 หน้า 15 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

       2. บริษัทฯมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 อนุมตัิใหบ้ริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด (บริษทัย่อยถือหุ้น 100%) เข้าซ้ือ
หุ้นบรษิัท อาคเนย์ เมดคิอล เซอร์วิส  จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงบริษทั อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส  จ ากัดมีทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 13.2 ล้านบาทโดยแบง่ออกเปน็หุน้สามัญจ านวน 132,000 หุน้ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1/2557  หลังด าเนินการบริษทั อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส  จ ากัด มีสถานะเป็นบรษิทัย่อยของบริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จ ากัด   
       3.มติคณะกรรมการเมื่อวันที ่ 15 มกราคม 2557 พจิารณาอนุมัติให้กลุ่มแพทย์ในท้องที่และนกัธุรกิจที่มีความสนใจ เข้า
ร่วมลงทุนในบรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด  โดยบริษทัฯจะลดสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2557 จากมติดังกล่าวหลังด าเนนิการ บรษิัทฯจะถือหุ้นในบรษิัท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด สัดส่วนร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน หลงัการปรับปรุงทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงแสดงดงัแผนภาพ 
 
แผนภาพที่ 1-2 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ้ากัด (มหาชน) หลังเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์
ส้าคัญ 

 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ ่

กลุ่มบริษัทไม่มกีารพ่ึงพงิหรือแขง่ขันกับธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคัญ 
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 หน้า 16 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

 โครงสร้างรายได ้

บริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554 
ถึงปี 2556 แสดงดังตาราง    

แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2554 -2556  

 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป

     รายไดจ้ากกลุม่ผู้ป่วยนอก (OPD)              461.25           32.5              577.34           31.0              644.94           29.0
     รายไดจ้ากกลุม่ผู้ป่วยใน (IPD)              366.02           25.8              452.92           24.3              488.87           22.0

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป              827.27         58.30           1,030.26           55.3           1,133.81           51.0

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม              574.99           40.6              819.32           44.0              928.04           41.8
     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ                14.96             1.1                13.58             0.7              159.64             7.2

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ              589.95         41.70              832.90           44.7           1,087.68           49.0

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล           1,417.22        100.00           1,863.16        100.00           2,221.49        100.00

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

2554 2555 2556

 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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 หน้า 17 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบรกิาร 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ด าเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตลอด 
24 ช่ัวโมง ปี 2556 กลุ่มบรษิทัมีโรงพยาบาลจ านวน 3 แหง่ และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจ านวน 7 แห่ง โดยมี
ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จงัหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นทีบ่ริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ  

2.1.1 ขอบเขตการใหบ้ริการทางการแพทย์ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัทให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทยผ์ู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มปีระสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะการให้บริการได้ดงัต่อไปนี้ 

(1) คลินิกอายุรกรรม  

 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11)* : ให้บรกิารตรวจรักษาพยาบาล และดูแล
ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 

 คลินิกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9,11)* : ให้บริการตรวจรักษาและ
ดูแลผู้ป่วยที่มปีัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตบั  

 คลินิกอายุรกรรมโรคผิวหนัง  (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,9)* : ให้ค าปรึกษาตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษา
โรคผิวหนัง รวมทั้งอาการผื่นแพ้ทุกชนิด รวมถึงการให้บรกิารผ่าตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการผ่าตัด
ด้วยเครื่องเลเซอร ์ 

 คลินิกอายุรกรรมโรคมะเรง็ (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ตรวจรักษาผูป้่วยโรคมะเร็งทั่วไป 
มะเร็งเมด็เลือด มะเร็งนรีเวช โดยรักษาด้วยวิธีเคมีบ าบดัและการผา่ตัดมีความเชี่ยวชาญในการรักษา
มะเร็งด้วยเครื่อง HIFU (High Intensity Ultrasound) (ให้บริการภายใต้ จร.9) * ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้
รักษาโรคมะเร็ง โดยการท าลายก้อนมะเรง็หรือเนื้องอก ภายในร่างกายโดยที่ไมต่้องผ่าตัด แต่ไม่
สามารถรกัษาเชื้อมะเรง็ในร่างกายได้ ซึ่งการรักษาด้วยเครื่อง HIFU นั้น เป็นการใชค้ลื่นเสียงไมม่ี
รังส ี จึงไม่มีผลข้างเคียงและสามารถท าซ้ าได้หลายครัง้ สามารถทดแทนการผ่าตัดได้โดย ไม่ต้อง
เจ็บตวั  ปัญหาเรื่องผลข้างเคยีงต่ ามาก วิธีการท าง่าย ไม่ค่อยมกีารเจ็บปวด และการบาดเจ็บตอ่
เนื้อเยื่อขา้งเคียงน้อยมาก เหมาะกับการรักษาโรคมะเรง็หรือ เนื้องอกทีเ่กิดขึ้นในบริเวณที่ไม่
สามารถท าการผ่าตดัได้ หรือคนไข้ไม่อยากจะผ่าตดัจึงเลือกวิธีการรักษานีเ้ป็นการทดแทน รวมทั้ง

มีบริการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก(ให้บริการภายใต้ จร.3)*  

(2) คลินิกศัลยกรรม   

 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ใหบ้ริการวินิจฉัยและรักษาโรคทาง
ศัลยกรรมทั่วไป รวมทั้งการผ่าตดัผ่านทางการส่องกล้อง(laparoscopie surgery) 

 คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่ม
บริษทั ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีประสบการณ์ในการใหก้าร
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 หน้า 18 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอาการ
บาดเจ็บที่มือซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุในการท างานนั้น เป็นสาเหตุหลกัที่พบได้บ่อยที่สุด ซ่ึงการรักษา
ผู้ป่วยที่ได้รบัการบาดเจบ็ที่มือด้วยสาเหตุของอาการบาดเจบ็ที่แตกต่างและหลากหลายนั้น เป็น
ภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ในการรักษาเปน็อย่างมาก รวมถึงต้องวาง
แนวทางดูแลผูป้่วยร่วมกับคลินิกกายภาพบ าบัด เพื่อให้ผูป้่วยสามารถกลับไปใช้มือได้ในระดับที่
ใกล้เคียงกบัก่อนประสบอุบัตเิหตใุห้ได้มากที่สุด โดยขอบเขตการให้การรักษาครอบคลุมถึง การต่อ
อวัยวะที่ขาด โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Micro Surgery) ซ่ึงให้บริการภายใต้ จร.3 การผ่าตัดสร้าง
เนื้อเยื่อที่ถูกท าลาย และการผ่าตดัซ่อมแซมเส้นประสาทที่ถูกท าลาย เป็นตน้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลใน
กลุ่มบริษัท เป็นศนูย์กลางในการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ทางมือ ในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก 

 คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  : ใหค้ าปรึกษาและผ่าตัดโรคทาง
สมอง โรคทางไขสันหลัง รวมถึงการรักษาอาการบาดเจ็บอนัเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  

 คลินิกศัลยกรรมกระดูกใบหน้า (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตดั
แก้ไขความผิดปกติบนใบหน้า อนัเนื่องมาจากอุบัติเหตหุรือผิดปกติแต่ก าเนิด เช่น โหนกแก้ม กราม 
เป็นตน้ 

 คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (ให้บรกิารภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริการผ่าตัดตกแต่ง และแก้ไข
จุดบกพร่องต่างๆ ของอวัยวะในส่วนของใบหน้า ทรวงอก เช่นผ่าตัดเสริมจมูก ผ่าตัดเสริมเปลือกตา 
2 ช้ัน ผ่าตัดเสริมเต้านม และผ่าตดัดูดไขมนัส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเครื่อง VASER liposuction 

(3) ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 

บริษทัฯ มีศักยภาพสูงในการใหบ้ริการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ อาทิ
เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตบี โรคลิ้นหัวใจผดิปกติ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตผิดปกต ิ
โรคหัวใจเตน้ผดิปกต ิ เป็นต้น โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 เปดิรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดแบบเปดิ 
(Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศูนย์รกัษาโรคหัวใจครบวงจร โดยสามารถให้บริการ
ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้น การรักษาโดยการใช้ยา การสวนหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัด
หัวใจที่มีความซับซ้อนสูง ซ่ึงจากการให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัท
จึงเป็นหนึ่งในศนูย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพืน้ทีจ่ังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาค
ตะวันออก 

ขอบเขตการให้บริการที่ส าคญัของศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจรได้แก่ 
 การอัลตราซาวด์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Echocardiogram) 
 การสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization) หรือ การใส่ขดลวดและท าบอลลูนเพื่อขยาย

หลอดเลือดหัวใจ 
 การผ่าตัดหัวใจเพื่อท าทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft) เปลี่ยนล้ินหัวใจ 

(Valve Replacement) และปิดรรูัว่ผนังกั้นหัวใจ (Atrial Septal Defect) 
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(4) คลินิกและศูนยก์ารแพทย์อื่นๆ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
ให้บริการดูแลทารกแรกเกิดที่อยูใ่นภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะทารกแรกเกิดน้ าหนักนอ้ย (ต่ ากว่า 1,500 
กรัม) ให้พ้นจากภาวะวิกฤติและปลอดภัยโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการดูแลทารกขั้น
พื้นฐานต่อเนื่องหลังพ้นภาวะวิกฤติ และเตรียมความพร้อมแก่บิดามารดาหรือผู้ดูแล ในการรบั
ทารกแรกเกิดกลับไปดูแลที่บ้านได้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศูนย์รบัส่งต่อผูป้่วยวิกฤติ
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 จังหวัดระยอง  

 คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริการโดยทีมกุมารแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ที่มี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กมายาวนาน โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจวินจิฉัย 
ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเดก็ ทั้งปัญหาภาวะวิกฤติและโรคทั่วไปในเด็ก โดยให้บริการตั้งแต่
ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น รวมทั้งการใหค้ าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพตามวัย การ
ส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตตามพัฒนาการ การให้วัคซีนป้องกันโรค
ต่างๆ และการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทีด่ี และเติบโตอย่างมีศักยภาพ 

 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค
หลอดเลือดสมองที่พร้อมให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ รวมทั้งใหบ้ริการตรวจวินจิฉัย เพือ่
หาความเสี่ยงต่างๆ ที่เปน็สาเหตใุห้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และท าให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี ้
บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามรู้แก่ชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยเพื่อให้สามารถใหบ้ริการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า
ยิ่งขึ้น อนึง่ โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผูป้่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลินิกโรคภูมแิพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้ค าปรึกษาและบริการตรวจรักษาอาการภูมิแพ้  
 คลินิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ใหค้ าปรึกษาและบริการตรวจรักษาโรคทาง ห ู

คอ จมูก ทั้งในระดบัพื้นฐาน และในระดบัที่มคีวามซับซ้อน อาทิเช่น การผ่าตดัไซนัส การผ่าตัด
แก้วหูทะลุ การผ่าตัดเนือ้งอก การผ่าตัดทอนซิล และการผ่าตัดไทรอยด์ เป็นต้น  

 ศูนย์เลเซอร์จักษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ใหบ้ริการตรวจรักษาด้วยการผ่าตัด อาทิเช่น ผ่าตัดต้อ
กระจก ต้อหิน และต้อเนื้อ รวมทั้งการใช้เลเซอร์เพื่อการรักษาทางตา อีกทั้งการตรวจหาส่ิง
แปลกปลอมในดวงตา  

 ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ครบวงจร อาทิเช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน และฟอกสีฟัน เป็นต้น 

 คลินิกสูติ - นรีเวช  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : บริการตรวจรักษาโรคภายในสตรทีุกประเภท 
โดยใหบ้ริการผู้ป่วยทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ อาทิเช่น ให้บริการฝากครรภ์ บริการคลอดบุตร 
รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าการตรวจแก่สตรีวัยทอง รวมทั้งให้ค าปรึกษาภาวะมีบุตรยาก 
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 ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : บริการตรวจและรักษาโรค
ระบบทางเดินอาหารและตบั รวมถึงการตรวจโรคด้วยการส่องกล้อง และการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไวรัสตับอักเสบ 

 คลินิกโรคล าไส้ใหญแ่ละทวารหนกั  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : บริการรักษาพยาบาลและดูแล
ผู้ป่วยโรคทางล าไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิเช่น รดิสีดวงทวารหนัก ล าไส้ใหญ่อักเสบ และมะเรง็
ล าไส้ใหญ่ เป็นตน้ 

 ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)* : บริการตรวจและรักษา
โรคระบบทางเดนิปัสสาวะ อาทิเช่น ภาวะผิดปกติในการปัสสาวะ ภาวะต่อมลูกหมากโต การติด
เชื้อของระบบปัสสาวะ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยชาย และโรคนิ่วไนไต กรวยไต ท่อ
ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ 

 ศูนย์ไตเทียม  (ให้บริการภายใต ้ จร.3,9,11)* : ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวาย ซ่ึงต้องรับการ
รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยไตเทยีม พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ได ้

 คลินิกกายภาพบ าบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพและความ
พิการของร่างกาย ซ่ึงวิธีการรักษาจะปรับไปตามอวัยวะของร่างกายที่ให้การรักษาและอาการของ
ผู้ป่วย รวมทั้งการรักษาผูป้่วยด้วยความร้อน ความเย็น คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง และคลื่นแม่เหล็กชนิด
ต่างๆ  

 คลินิกโรคกระดกู  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป้่วยโรคกระดูก อาทิเช่น 
การผ่าตัดกระดูกหัก รักษาอาการข้ออักเสบ ข้อเสื่อม หรือโรคกระดูกพรุน เป็นต้น 

 คลินิกแพทย์แผนจีนและดีท็อกซ์  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บรกิารโดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งแพทย์แผนตะวันตก และศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยเน้นการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม 

(5) ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 

 เนื่องจากโรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัทตัง้อยู่ใกล้กับถนนสายหลักหลายสาย อาทิ ถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่ง
แก้ว และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนัน้โรงพยาบาลจงึมีศูนยร์ับแจ้งอบุัตเิหต ุ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่งรถพยาบาลไปใหบ้ริการในทีเ่กิด
เหตุได้อย่างทันท่วงท ี
 ศูนย์อุบตัิเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นศูนย์ทีร่องรับผู้ป่วยที่ได้รับอบุัติเหตุและผู้ป่วยที่อยูใ่น
ภาวะฉุกเฉินทุกกรณี โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผูป้่วยใหพ้้นภาวะวิกฤติ 
และมีเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัย โดยทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ไดจ้ดัให้มีแพทย์เวรห้องฉุกเฉิน คอยดูแลตลอด 24 
ช่ัวโมง  

(6) บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล 

 ให้บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลในกลุ่ม
บริษทัแบ่งโปรแกรมตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลตามความเสี่ยงในแต่ละช่วงวัยเพื่อความเหมาะสม 
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(7) บริการรถเอ็กซเรย์และตรวจสุขภาพนอกสถานที ่

 ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทหรือหน่วยงานตา่งๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
โรงงานอุตสาหกรรม โดยจะให้บริการ ณ ส านักงานหรือที่ท าการของลูกค้า  

(8) บริการด้านอาชีวเวชศาสตร ์

ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดจ้ัดให้บริการทางดา้นอาชีวเวชศาสตร์ (การรักษาอาการ
เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน) แบบครบวงจร โดยมีการประเมนิความเสี่ยงด้านสุขภาพทางด้านอาชีวเวช
ศาสตร์แยกตามลักษณะการท างานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยลูกค้าส่วนใหญจ่ะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก 

(9) ศูนย์เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ – เรอนัวร์ (ให้บรกิารภายใต้ จร.3) 

 ให้การบริการด้านความงามและศลัยกรรมตกแต่งแบบครบวงจร โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านผิวพรรณและ
ความงาม ด้วยเครื่องมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มศีักยภาพด้านสถานที่ในการให้บริการทางการแพทย์ และมีอัตราการใช้
บริการแยกตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้  

(1) จ้านวนห้องตรวจและจ้านวนเตียงให้บริการ 

 ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวน
ห้องตรวจรักษา ในขณะทีศ่ักยภาพในการให้บริการกลุ่มผูป้่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมนิจาก
จ านวนเตียงที่ให้บริการ โดยศักยภาพในการให้บริการของบรษิัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดงันี้ 
 

โรงพยาบาล / สาขา จ้านวนห้องตรวจ จ้านวนเตียงจดทะเบียน จ้านวนเตียงเปิดให้บริการจริง 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ้ากัด (มหาชน) 
สถานพยาบาล จุฬารัตน์สุวรรณภูมิ 5 26 19 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 2  3 - - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 28 134 134 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4  3 - - 
สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 5 5 26 26 

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ้ากัด 
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 21 100 100 
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บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ้ากัด 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 11 16 100 86 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - - 

 
รวม 86 386 365 

(2) อัตราการใช้บริการ 

 อัตราการใช้บริการของกลุ่มผู้ป่วย ประเมินจากจ านวนการใหบ้รกิารจริงเปรียบเทียบกบัศักยภาพในการ
ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน ทัง้นี้ ในปี 2555 และ 2556  กลุ่มผูป้่วยนอกมีอัตรา
การใช้บริการลดลงจากร้อยละ 72.5 เปน็ร้อยละ 70.9 เนื่องจากบรษิทัฯ เพิ่มจ านวนห้องตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับ
การให้บริการผูป้่วยที่มีจ านวนเพิม่ขึ้น ในขณะที่กลุ่มผูป้่วยในมีอตัราการใช้บริการ (อัตราการครองเตียง) ลดลง
จากร้อยละ 84.0 เปน็ร้อยละ 76.0 ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มจ านวนเตียงเพื่อรองรบัการให้บริการ
ผู้ป่วยที่มจี านวนเพิ่มขึ้น 

 กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2554 2555 2556 
จ านวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) * 71 79 84 
จ านวนวัน 365 365 365 
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครั้ง) ** 1,814,050 2,018,450 2,152,587 
จ านวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง (ครั้ง) 1,351,867 1,464,299 1,525,557 
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 74.5 72.5 70.9 

 กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2554 2555 2556 
จ านวนเตียงเปิดใช้บริการจริง (เฉลี่ย) * 341 341 363 
จ านวนวัน 365 365 365 
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง) 124,465 124,465 132,495 
จ านวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง (เตียง) 90,070 104,569 100,678 
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 72.4 84.0 76.0 

หมายเหตุ :* จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง ค านวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด 
 ** ความสามารถในการรับผูป้่วยนอกสูงสุดประเมนิโดยผูบ้รหิารบริษทัฯ ประมาณ 70 ครั้งต่อห้องต่อวัน 
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2.1.3  บริการสปา 

 บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการเตบิโตของธุรกิจสปา จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บรษิัทฯ จึงใช้พื้นที่ส่วน
หนึ่งของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และสถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้เปน็ที่ตัง้ของบริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “จุฬารัตน ์
เฮลท์ สปา” ให้บริการ 3 กลุ่ม คอื บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่มคีวามช านาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี ้
จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา เปดิให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 

2.1.4  ธุรกิจจัดซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธรุกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัย่อยของบรษิัทฯ คือ บรษิทั ไทยแอมดอน จ ากัด (“ไทยแอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเข้า และจัดจ าหน่าย
เครื่องมื่อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัดไฟฟ้า เครื่องวัดอตัราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปจัจบุัน สินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น าเข้าโดยไทยแอมดอนส่วนใหญจ่ะจดัจ าหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี ไทยแอมดอนอยู่ระหว่างการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนการ
จัดจ าหน่ายสินค้าแก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอื่นในอนาคต  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังด าเนนิธุรกิจให้บริการฝึกอบรม
ผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบคุลากรสนับสนุนที่มคีุณภาพรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจโรงพยาบาล 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

2.2.1.1 ภาพรวมธุรกิจให้บริการด้านสขุภาพในประเทศไทย 

 นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาค
เอเชีย (Medical Hub of Asia) โดยมีเป้าหมายพัฒนา 4 บริการหลัก คือ บริการทางการแพทย์ สปา แพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรไทย เป็นผลให้ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับสุขภาพได้รับผลบวกในทุกภาคส่วน โดยนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการและเทคโนโลยีในการรักษา เพื่อเปน็การดึงดูดผู้ป่วยที่มีก าลังซ้ือสูงจากต่างประเทศ และเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซ่ึงสามารถท ารายได้ทั้งจากกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างพักฟื้น และกลุ่ม
ญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก ส าหรับปี 2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ประมาณการ
ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทยจ านวน 2,530,000 ราย และประมาณการรายได้จากการให้บริการรักษาประมาณ 
120,000 ล้านบาท 
 อย่างไรก็ดี แม้นโยบายศนูย์กลางสุขภาพนานาชาติฯ จะท าให้ธุรกิจด้านสุขภาพขยายตัว แต่ก็ส่งผลใหเ้กิดการ
แข่งขนัภายในประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลมีการปรับตัวโดยเน้นกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์จุดเด่น
เฉพาะทาง อาทเิช่น เน้นกลุ่มผูป้ว่ยเด็ก กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ รักษาโรคเฉพาะทางที่มคีวามซับซ้อน หรือกลุ่มศัลยกรรรมและ
ความงาม เป็นต้น นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนนิธุรกิจโดยควบคุมตน้ทนุ ก็เป็นแนวทางที่โรงพยาบาลทุก
แห่งให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงเกิดการร่วมมือกนัระหว่างโรงพยาบาลใน
หลายรูปแบบ ตั้งแต่ร่วมกันจัดซือ้จัดจ้าง จนถึงการควบรวมกิจการระหว่างโรงพยาบาล  
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 ในส่วนของการดูแลสุขภาพภาคประชาชนนั้น ภาครัฐใหค้วามส าคัญต่อสุขภาพของประชาชนเปน็อย่างสูง จึงได้
จัดให้มีระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลประชาชนในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ (1) ระบบสวัสดิการภาครัฐ ซ่ึงดูแลด้าน
สุขภาพของกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) ระบบประกันสังคม ดูแลด้านสุขภาพของพนักงานในบริษทัเอกชน
ทั่วไป และ (3) ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิรักษาในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ ภาครัฐได้เพิ่ม
ความคุ้มครองและขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประชาชนในระยะยาว 
 ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจต่ ากว่า
ธุรกิจอื่นโดยเฉลี่ย ดงัแสดงในแผนภาพที่ 2-2 ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาคเอกชน
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2552 และปี 2554 ซ่ึงเปน็ช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รบัผลกระทบเชิงลบจากความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโลก และเหตกุารณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ตามล าดับ และในป2ี554 เทียบกับ 2555 มีการขยายตัวแบบก้าว
กระโดดอัตราการเตบิโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาคเอกชนจาก 3.3 เปน็ 8.5 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 2-2 : อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาคเอกชน เปรียบเทียบกับอตัราการเติบโตของ GDP 
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แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

2.2.1.2 โครงสร้างการให้บริการด้านสขุภาพในประเทศไทย 

(1) ลักษณะผู้ให้บรกิาร 

 การให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย แบ่งได้เปน็ 2 ประเภทใหญต่ามลักษณะการใหบ้ริการด้าน
สุขภาพ คือ การให้บริการโดยภาครัฐ และการให้บริการโดยภาคเอกชน มีรายละเอียดดังนี ้

 การให้บรกิารโดยภาครัฐ : การให้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยส่วนใหญด่ าเนนิการโดย
โรงพยาบาลภาครัฐ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามลักษณะเด่นและศักยภาพในการรักษา อาท ิ
โรงพยาบาลประจ ามหาวิทยาลัย (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลส่วนกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลประจ าจังหวัด โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล (สถานีอนามัย) เป็นต้น ซ่ึงโดยทั่วไปโรงพยาบาลภาครัฐจะมีอัตราค่ารักษาพยาบาล
ต่ ากว่าโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากภาครัฐจะช่วยสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 หน้า 25 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

บางส่วน นอกจากนี้ ยังให้บรกิารตรวจรักษาตามโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่าย  

 การให้บรกิารโดยภาคเอกชน : การให้บริการภาคเอกชนแบ่งเป็น โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ ่
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง และคลินิกเอกชน โดยมีระดับการให้บริการที่หลากหลายตามระดบั
ขีดความสามารถของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งมีศักยภาพโดดเด่น สามารถ
ดึงดูดผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่มีก าลังซื้อสูงและท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  
 ทั้งนี้ เพื่อเปน็การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทยข์องประชาชน ภาครัฐจึงมี
นโยบายดึงภาคเอกชนเข้าร่วมเปน็ผู้ให้บริการรักษาผูป้่วยตามโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ 
ในลักษณะเดียวกับโรงพยาบาลของภาครัฐ โดยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่ภาครัฐสนับสนนุแก่
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะขึ้นอยูก่ับจ านวนประชาชนผู้มาลงทะเบยีนกับโรงพยาบาลนั้นเปน็ส าคัญ 

(2) ระบบสวัสดกิารสังคมด้านสขุภาพในประเทศไทย  

 ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่สังคมทุกภาคส่วน 
ซ่ึงภาครัฐได้ใหค้วามส าคัญมาตลอด โดยระบบการใหบ้ริการหลัก ได้แก่  

 ระบบประกนัสังคม : ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน โดยครอบคลุมในเรื่องการ
เจ็บป่วยทุพพลภาพ การประสบอนัตราย หรือการตาย ทั้งส่วนทีเ่กีย่วเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่อง กับการ
ท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ทั้งนี้ ระบบ
ประกันสังคมดูแลโดยส านักงานประกันสังคม 

 ระบบประกันสังคมในประเทศไทยเริ่มตน้ครั้งแรกในปี 2515 เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนเพือ่
ดูแลผู้ประสบภัยซ่ึงเกิดจากการท างานในพื้นที่กรงุเทพมหานคร และขยายความคุ้มครองดูแลจน
ครบทุกจังหวัดในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2531 จากนั้นมีการผลักดนัพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ให้มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นตน้มา  

 ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้า : จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตหิลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 โดยมีวัตถุประสงค์ใหค้วามดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ
อื่นๆ โดยระบบนี้เนน้การดูแลรกัษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นหลัก ทั้งนี้ หน่วยงานที่ดูแลระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ระบบสวัสดกิารข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ : ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ซ่ึง
ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของระบบสวัสดิการข้าราชการ การดูแลจะ
ครอบคลุมถึงคู่สมรส บดิามารดา รวมถึงบุตร-ธิดา ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ ระบบสวัสดิการ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดูแลการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง  
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 หน้า 26 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

แผนภาพที่ 2-3 : จ้านวนผู้มีสิทธิตามระบบสวัสดิการด้านสขุภาพ (เฉพาะ 3 สิทธิหลกั)  

(ล้านคน) 

 

แหล่งที่มา : ศูนย์ทะเบียน ส านักบริหารกองทุน, ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
 

แผนภาพที่ 2-4 : สัดส่วนผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการด้านสขุภาพประเภทต่างๆ ปี 2555 
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แหล่งที่มา : ศูนย์ทะเบียน ส านักบริหารกองทุน, ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
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 หน้า 27 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 จ านวนประชาชนที่ได้รับการดูแลสุขภาพผ่านระบบสวัสดิการสังคมประเภทต่างๆ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2-3 และแผนภาพที่ 2-4 โดยในปี 2556 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ระบบประกนัสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปน็ร้อยละ 75.27 ร้อยละ 15.99
และร้อยละ 7.69 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ตามล าดบั โดยมีประชาชนร้อยละ0.95 ได้รบัสิทธิสวัสดิการสังคมด้าน
สุขภาพประเภทอื่น อาทิ สวัสดิการทหารผ่านศึก สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนอีก
ประมาณร้อยละ 0.10 ที่ยงัคงไมม่ีสิทธิในสวัสดิการสังคมใดๆ เนือ่งด้วยสาเหตุแตกต่างกัน อาทิเช่น ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ 
เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สถานะ หรือพ านักอยู่ในต่างประเทศ เป็นตน้ 

2.2.1.3 แนวโน้มอตุสาหกรรมในอนาคต 

(1) โอกาสการเติบโตของธรุกิจให้บรกิารทางการแพทย์ 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) : แผนการ
รวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะท าให้ธุรกิจด้านสขุภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่วน
ของธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน โรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริการในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการ รวมถึงการมีบุคลากรที่มี
คุณภาพด้านการแพทย์และการให้บริการ  

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ ากว่าประเทศอื่น : แผนภาพที่ 2-5 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพโดยรวม (ทั้งค่าใช้จ่ายภาครัฐ และค่าใช้จ่ายภาคเอกชน) ของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกบั
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนดังกล่าว
ร้อยละ 4.06 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศ (ร้อยละ 10.05) และต่ ากว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน 
(ยกเว้น อินโดนเีซีย และพม่า ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 2.72 และร้อยละ 2.0 ตามล าดับ) โดยนโยบายของ
ภาครัฐในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึน้ รวมถึงกระแสการดูแล
สุขภาพ เป็นผลให้อัตราการใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนเพิ่มขึน้ : จากมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีขึ้นท าให้อายุเฉลี่ยของ
คนไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสัดส่วนผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมมแีนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยจากแผนภาพที่ 2-6 แสดงให้เห็นถึงการ
คาดการณ์สัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในปี 2555 เปน็ร้อยละ 23 ในปี 2570 
โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุจะเปน็ผลให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุน
แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทยใ์นอนาคต 
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 หน้า 28 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

แผนภาพที่ 2-5 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP (%) เปรียบเทียบประเทศต่างๆ (ปี 2554) 

17.85

11.06
9.36 9.32 9.03

7.21 6.81
5.69 5.16

2.77 3.58 3.87 4.56 4.06 4.07
2.72 2.00

10.05

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

สห
รัฐ
อเม

ริก
า

เยอ
รม
นี

สวี
เดน

อัง
กฤ
ษ

ออ
สเต

รเล
ีย

เกา
หล

ีใต้
เวีย

ตน
าม

กัม
พูช

า จีน ลาว
มาเ

ลเซ
ีย

อิน
เดีย

สิง
คโ
ปร์ ไท
ย

ฟิล
ิปป

ินส
์

อิน
โด
นีเซ

ีย
พม่

า
เฉล

ี่ย (
โล
ก)

(%)

 
แหล่งที่มา : World Bank 

แผนภาพที ่2-6 : สัดส่วนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

 
แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(2) ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

 ความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ : จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการแพทย์อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลใหจ้ านวนบคุลากรในระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ภาคเอกชนหลาย
แห่งจงึมีการดึงบคุลากรจากภาครฐั รวมถึงมีการดึงบุคลากรระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน ซ่ึงเป็นผล
ทางอ้อมท าให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิม่สูงขึ้นเนื่องจากต้องเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อดงึดูดบุคลากรผู้มี
ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ของความส าเร็จในธุรกิจ โดยผลกระทบจากการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 อาจส่งผลกระทบให้เกดิ
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การเคลื่อนย้ายบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญไปยังประเทศที่เสนอผลตอบแทนสูงกว่า
ประเทศไทยเช่นกัน  

 ภาวะการแข่งขัน : ในปัจจุบนั นอกจากการแข่งขนัระหว่างกลุ่มผู้ใหบ้ริการภาคเอกชนแล้ว กลุ่ม
โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งยงัมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดบัเทียบเคียงกบั
ภาคเอกชน เป็นผลใหเ้กิดการแข่งขนัที่รนุแรงมากขึ้น ทั้งด้านราคาและด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 
รวมถึงมีการควบรวมกิจการเพื่อลดต้นทนุการด าเนินธุรกิจ 

  ในส่วนของการแขง่ขนักับผูใ้หบ้ริการทางการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้านนัน้ คู่แข่งที่ส าคัญ 
คือ ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีคุณภาพการให้บริการที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่มีระดับค่าใช้จ่ายใน
การรักษาสูงกว่า อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมจีุดอ่อนที่ส าคัญคือ บุคลากรทางการแพทย์มีข้อจ ากัด
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงอาจท าให้แผนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ปัญหาด้านการเมอืง : โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูป้่วยชาวต่างชาติ
ที่มีรายได้สูง รวมถึงกลุ่มนักทอ่งเที่ยวทีเ่น้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซ่ึงหากเกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ผู้ป่วยในกลุ่มดังกลา่วมีแนวโน้มชะลอการเข้ามารักษาในประเทศไทยหรือเดินทางไป
รักษาในประเทศอื่นแทน อย่างไรก็ดี จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ปญัหาด้านการเมืองไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลระดับกลางอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากโรงพยาบาลขนาด
กลางเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยภายในประเทศเป็นส าคัญ 

2.2.2 การตลาดและการแขง่ขัน 

2.2.2.1 มาตรฐานการใหบ้ริการทางการแพทย์ 

มาตรฐานการให้บริการของสถานบริการทางการแพทย์ แบง่ได้ตามศักยภาพในการให้บริการแก่ผูป้ว่ย ดังต่อไปนี้  
 ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้แก่ สถานพยาบาลซ่ึงสามารถรองรับการรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่มี

อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน ได้แก่ คลินิก หรือ สถานพยาบาลขนาดเล็กต่างๆ   
 ระดับทุติยภมูิ (Secondary Care) ได้แก่ สถานพยาบาลที่มีความสามารถในการให้บริการรักษาโรค

ที่มีความยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลทีส่ามารถให้บริการได้ทั้งผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยใน  

 ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ได้แก่ สถานพยาบาลที่อยู่ในระดบัขั้นสูงสุด ซ่ึงมีความเพียบพร้อม
ในการรักษาด้วยเครื่องมือแพทยท์ี่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทาง และ
โรคร้ายแรงต่างๆที่มคีวามซับซ้อนสูง  

ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบรษิทัฯทีจ่ัดอยู่อยูใ่นระดับทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถให้บริการตรวจรักษาในระดบั          
ตติยภูมิได้ในส่วนของคลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยที่อยู่ในภาวะวิกฤติและศูนย์รักษา
โรคหัวใจครบวงจร 
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 หน้า 30 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

2.2.2.2 ลักษณะลูกค้า  

(1) ลูกค้าทั่วไป 

 กลุ่มลูกค้าเงินสด : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายคือประชาชนที่มรีะดับรายไดป้านกลางขึ้นไป ซ่ึงมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท างาน ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกับสถานทีต่ั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบรษิัทฯ หรือเปน็ผูท้ี่
มีความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของบรษิัทฯ โดยบริษทัฯ เน้นการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิัทฯ 

 กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้นสังกัดไดท้ าสัญญา
ข้อตกลงไว้กับทางบริษทัฯ ซ่ึงองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทีเ่กิดขึน้ 
หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกรมธรรมป์ระกันสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเกบ็ค่ารักษากับองค์กรต้น
สังกัดหรือบรษิัทประกันโดยตรง ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าคู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของ
ธุรกิจประกัน และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ : ได้แก่ ผู้เจบ็ป่วยจากการประสบ
อุบัติเหตุทางจราจร ซ่ึงเข้ารักษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย
โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัทตัง้อยูบ่นถนนเทพารักษ ์ ถนนกิ่งแก้ว และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี
อุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครัง้ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีศนูย์อบุัติเหตุฉุกเฉนิ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่งรถพยาบาลไปให้บริการในทีเ่กิด
เหตุได้อย่างทันท่วงท ีทั้งนี้ โรงพยาบาลจะใหบ้ริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะเบิกค่าใช้จ่าย
ในการรักษาจากบรษิัทประกันทีท่ าประกันภัยตามพระราชบัญญตัฉิบับนี้ แก่ผู้เจ็บป่วยหรือคู่กรณี
ของผูเ้จบ็ป่วย 

 กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการท างาน : ได้แก่ พนักงานของบรษิัทหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอาการเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากอุบัติเหตทุี่เกิดจากการท างาน ซ่ึงเข้ารับการรักษาตาม
พระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537โดยคลนิิกศัลยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการบาดเจบ็ที่มือและการต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน ์
(Micro Surgery) สามารถให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี ้
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากการท างาน ในภายหลัง  

(2) ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ 

 กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสงัคม : ตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดให้
ลูกจ้างต้องถูกหักเงนิค่าจ้างรายเดอืนและน าส่งเข้ากองทุนประกันสังคม โดยลูกจ้างที่ถูกหักเงนิ
ดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายประกันสังคมซ่ึงลูกจ้างได้
เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทัง้นี้ โรงพยาบาลที่รบัผูป้่วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริการทาง
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การแพทย์จากส านักงานประกันสังคมใน 2 รปูแบบ ได้แก่ ค่าบรกิารเหมาจ่ายรายคน (ณ ป ี2556 มี
อัตรา 1,446 บาทต่อคนต่อปี) และค่าบริการส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ (โปรดพจิารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวขอ้ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ)  

 ปี 2556 บรษิัทฯ มีลูกค้าประกนัสังคมเฉลี่ยภายใต้การดูแลประมาณ 308,005 ราย  โดยภายหลังจาก
ที่จุฬารัตน์ 3 และจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 บริษทัฯ สามารถขอเพิ่มสิทธิ
ในการรับผูป้ระกันตนตามเกณฑข์องส านักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ 437,000 
คน  ทั้งนี้ภายหลังการขยายโครงการในอนาคตแล้ว บรษิัทฯ อาจสามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับ
ผู้ประกันตนได้ อย่างไรก็ตามปจัจบุันผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ะเรง่ขยายกลุ่มลูกค้า
ประกันสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเปน็ไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นหลัก   

2.2.2.3 สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแขง่ขันกับโรงพยาบาลเอกชนทีต่ั้งอยู่ในรัศมปีระมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบรษิัท โดยพืน้ที่ดงักล่าวครอบคลุมจังหวัดกรงุเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จงัหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ 

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน ์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกลเ้คียง ที่ตั้ง 
โรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 โรงพยาบาลปิยะมินทร ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลรัทรินทร ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ า สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์ สมุทรปราการ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลไทยนครินทร ์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลศิครนิทร ์ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 2 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลโสธราเวช ฉะเชิงเทรา 

 
จากการที่มีจ านวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพืน้ทีเ่ดียวกัน เป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ มีความได้เปรียบในหลายด้าน ได้แก่  
 บุคลากรทางการแพทยข์องกลุ่มบริษัทมคีวามเชี่ยวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายด้าน และมศีูนย์

การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานอาทิเช่น  
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- คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษัทมคีวามเชี่ยวชาญด้านต่ออวัยวะโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งนี้ โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิทั เปน็ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บทางมือ ในพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการและจงัหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก 

- ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษัทสามารถใหบ้ริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ
วินิจฉัยเบื้องต้น การใส่ขดลวดและท าบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ
เป็นศูนย์รบัส่งต่อผูป้่วยหัวใจ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

- ศูนย์ผูป้่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปน็ศูนย์รบัส่งต่อผู้ป่วย
วิกฤติทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เป็นตน้   
 ความเพียบพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และสถานที่ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มี

ความทันสมัยและครบครัน จ านวนห้องตรวจผูป้่วยและจ านวนเตียงผู้ป่วยอยู่ในระดบัสูง เพียงพอตอ่การ
ให้บริการทั้งผูป้่วยนอกและผูป้่วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานที่ในโรงพยาบาลมคีวามสวยงาม 
เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภัย   

 ท าเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถ
เดินทางมาถึงได้อย่างสะดวกสบาย 

2.2.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน  

สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปจัจบุันมีการแขง่ขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านคุณภาพในการใหบ้ริการ และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
ผู้บริหารของบริษทัฯ จงึได้มีการพัฒนาและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพืน้ที่ท่ีมีศักยภาพ 

บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 7 แห่ง ตั้งอยู่ในท าเลที่มี
ศักยภาพ กระจายอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ 
(เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง) ซ่ึงอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเขตชุมชนที่มีการขยายตัวอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งอยู่ใกล้
กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผูป้่วยตามโครงการ
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเครือข่ายของบรษิัทฯยังส่งผลใหเ้กิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 
ในประเดน็ต่อไปนี้  

 การบริหารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มปีระสิทธิภาพ จากการใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกัน  

 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการใช้ระบบการหมนุเวียนยาและ
เวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา เพื่อน าสินค้ามาใช้ทดแทนกันในกรณีขาดแคลน 

 การบริหารบคุลากรทางการแพทย์ บรษิัทฯ มีบคุลากรทางการแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่
สามารถหมุนเวียนไปยังโรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกค้าหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป อาทิ ลูกค้าเงนิสด ลูกค้าคู่สัญญา ลกูค้ากองทุนเงิน
ทดแทนฯ เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้โครงการสวัสดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งที่มาของรายได้หลากหลาย ส่งผลให้รายได้ของ
บริษทัฯ มีความสม่ าเสมอ และเป็นผลให้บรษิัทฯ บรหิารและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
นโยบายหลักของบรษิัทฯยังคงมุง่เน้นการเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากลูกค้ากลุ่มทั่วไป เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีอัตราก าไรสูงกว่า
กลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผู้ปว่ยทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.4 ร้อยละ 55.3 และร้อย
ละ 51.0 ในปี 2554 2555 และ 2556 ตามล าดับ แม้สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปลดลงในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2554 
และปี 2555 เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถขยายอาคารให้รองรับการเตบิโตของผูป้่วยได้ทันทตีามแผนการขยายอาคาร
โรงพยาบาลซ่ึงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปีซ่ึงจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559 แต่
มูลค่ารายได้และจ านวนผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาในกลุ่มผูป้่วยทั่วไปเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่าง
ปี 2554 ถงึปี 2556 รายไดจ้ากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 827.27 ล้านบาท เป็น 1,133.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 
17.07 ต่อปี ในขณะทีจ่ านวนการใช้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นจาก 456,010 ครั้งต่อปี เป็น 520,015 
ครั้งต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.79 ต่อปี และอัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 74 
เตียงต่อวัน เป็น 86 เตียงต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.80 ต่อป ีซ่ึงในอนาคต บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มจ านวนผูป้่วยทั่วไป
โดยการเพิ่มศักยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานที่ใหดู้โอ่อ่าและทันสมัย รวมถึงการเพิ่มความ
หลากหลายในการใหบ้ริการ เช่น การให้บริการศนูย์ความงามจุฬารัตน์-เรอนัวร ์ การให้บริการแพทย์แผนจีน เป็นตน้ 
นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผู้ป่วยทีท่ าประกัน
สุขภาพกับบริษัทประกันที่เป็นคูสั่ญญากับบริษทัฯ  

(3) คุณภาพการให้บรกิาร 

คุณภาพการให้บริการเปน็หนึง่ในปัจจัยส าคัญของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปจัจัยดังกล่าว โดยได้มีการก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการใหบ้ริการ เพื่อมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับ
การบริการที่มีคุณภาพดังนี้  

 การให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
 การประเมินผู้ป่วย การวิเคราะห ์ การวินิจฉัย แผนการรักษา และการประเมินซ้ าที่มี

ประสิทธิภาพ  
 การส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมและถูกต้อง  
 การจ าหน่ายผู้ป่วย รวมถึงการดูแลภายหลังจากการเริ่มรักษาที่ดีอยา่งต่อเนื่อง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้ก าหนดมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตัง้แต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บคุลากรของบรษิัทฯ พร้อมทีจ่ะใหบ้ริการแก่ผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ผู้ป่วยเปน็จดุศนูย์กลาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามปลูกฝังใหบุ้คลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง    
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นอกจากนี้ จากการพัฒนายกระดบัคุณภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือของบรษิัทฯ 
ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามล าดับไดร้ับการรบัรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการยื่นขอการรบัรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 โดยคาดว่าจะทราบผลการรบัรอง
คุณภาพดังกล่าวภายในปี 2557 และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 ได้ยื่นขอรบัรองคุณภาพ JCI คาดว่าจะทราบผลการ
รับรองคุณภาพภายในปี 2557   นอกจากนี้ บรษิัทฯ ไดต้ิดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการจัดหาเครื่องมือต่างๆทีม่ีความทันสมัย และช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจ
รักษาโรคให้ถูกต้องแม่นย ามากย่ิงขึ้น อีกทัง้ยังให้ความส าคัญกบัการสรรหาทีมแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา 
รวมทั้งทีมพยาบาลและบคุลากรสนับสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 
ช่ัวโมง ทั้งนี้ บริษทัฯ ยังจัดให้มกีารอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงานเป็นประจ า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน
ที่มีหน้าที่ติดต่อกบัลูกค้า จะต้องเข้าอบรมความรู้ในการใหบ้ริการตามโปรแกรมที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง    

(4) การก้าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดอัตราคา่รักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับชนิดและความรุนแรงของโรค และอยู่ในระดบั
ที่สามารถแข่งขันกบัโรงพยาบาลแห่งอื่นในพื้นทีใ่กล้เคียงได้ ทั้งนี ้ บริษทัฯ ไม่มนีโยบายแข่งขนัด้านอัตราค่ารักษาพยาบาล 
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการให้บริการได้ 

(5) การประชาสัมพันธแ์ละกิจกรรมเพื่อสังคม 

การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของบรษิัทฯ เพือ่สร้างการรับรู้
ในความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษทัฯ ได้ออกบูธท ากิจกรรม รวมทั้งจัดงาน
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง    

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหนึ่งของชุมชน ที่มี
หน้าที่ตอบแทนต่อสังคม ดังเหน็ได้จากปรัชญาการด าเนนิงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไว้ว่า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็น
องค์กรที่ไม่แสวงผลก าไรเพียงอยา่งเดียว แต่ยังมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อม” โดยปรชัญาดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดผ่านทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้ง ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นประจ าและต่อเนือ่ง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น การ
จัดให้มีการจัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานที่นอกโรงพยาบาล ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ
พนักงานของบริษทัลูกค้า อาทิเช่น การจัดอบรมการปฐมพยาบาล การจัดอบรมใหค้วามรู้ในการเลีย้งลูกแก่มารดาที่ตั้งครรภ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จัดโครงการออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีเ่พื่อตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการให้
ความรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก โครงการอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพ  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้พยายาม
ปลูกฝังให้บคุลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดล้อม ให้ถือว่าเปน็เรื่องใกล้ตัว และเป็นหน้าทีข่องทุกๆคนทีจ่ะต้องเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง รวมทั้งน าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม ่เป็นต้น  
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(6) ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทัฯ ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม โดยสถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแนน่ และอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท าให้สามารถเดินทาง
ไปมาได้สะดวกสบาย อีกทั้งยังมกีารจัดสรรพ้ืนที่โรงพยาบาลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้  บรษิทัฯ ยังมีรถพยาบาลเพื่อ
เตรียมพร้อม ส าหรับการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ จากการที่บรษิัท
ฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 3 แห่ง และมีสถานพยาบาลและคลินิกที่ด าเนนิการโดยบรษิทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 7 แหง่ 
ท าให้ลูกค้ากลุ่มโครงการประกันสังคมได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการได้ทุกสถานบริการในกลุ่มบริษทั  

(7)   การควบคุมต้นทุน 

เนื่องจากรายได้จากลูกค้าโครงการประกันสังคม รัฐบาลไดก้ าหนดอัตราจ่ายเหมารายคนจากการจัดสรรตาม
นโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ ผลการด าเนินงานของลูกค้ากลุ่มดงักล่าว จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมตน้ทุนในการ
รักษาพยาบาล โดยที่ยังคงคุณภาพการรักษาให้เปน็ไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ 
การท าให้ผูป้่วยปลอดภัยโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ัดตั้งกจิกรรม “การประกันคุณภาพที่ไม่ส้ินเปลือง” และให้มีการทบทวน 
รวมทั้งตรวจสอบกจิกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้จัดกจิกรรมพิเศษที่
ส่งเสริมให้พนักงานไดร้่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการลดต้นทนุ อีกทั้งการที ่
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ท าให้บริษทัฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใช้เครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์บางรายการร่วมกัน   

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.3.1 ยาและเวชภัณฑ์  

 ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ซ่ึงใช้ในการรักษาผู้ป่วย 
โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะท าหน้าที่รวบรวมปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการ และส่งข้อมูลให้ฝ่ายจดัซ้ือเป็นผูด้ าเนินการจัดหา 
ซ่ึงแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของบรษิัทฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จัดซ้ือผ่านระบบประมูล และจัดซ้ือโดยตรง   
 การจัดซื้อผ่านระบบประมูล บริษัทฯ จะร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่เป็นพันธมิตรกบับรษิัทฯหลายแหง่ 
เพื่อรวมปริมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในระดบัสูง ท าให้สามารถเพิ่มอ านาจต่อรองด้านราคาและเงื่อนไข
ทางการค้า โดยบรษิัทฯ รับหน้าที่เปน็ตัวกลางในการรวบรวมปรมิาณความต้องการยาและเวชภัณฑ์ จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญ
ผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ย่ืนซองประมูล โดยใช้วิธีการประกวดราคาผ่านระบบออนไลน์ และท าการเลือกผู้จัดจ าหน่ายที่
เสนอราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงท าสัญญากับผูจ้ัดจ าหน่ายที่ชนะการประมูล ทั้งนี้ เพื่อความโปรง่ใสและ
เป็นธรรมในการจัดซื้อ บรษิัทฯ และโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อ ได้จัดตัง้คณะกรรมการร่วมส าหรับประเมินและ
พิจารณาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วม
ประมูล ซ่ึงในการพิจารณาการประมูลในแต่ละครัง้ คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านราคา และ
คณุภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มี
ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 
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 อย่างไรก็ตาม ยาและเวชภัณฑ์บางส่วน บริษัทฯ จะจัดซื้อโดยตรงจากผู้จัดจ าหน่าย ไม่ผ่านระบบประมูล ซ่ึงส่วน
ใหญ่การจัดซื้อวิธีนี้จะใช้กับการจดัซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่บริษทัฯมปีริมาณความต้องการใช้จ านวนไม่มาก ผู้จัดจ าหน่ายจงึไม่
น ายาหรือเวชภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาทีเ่ป็นลักษณะยาต้นแบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยาน าเข้าราคา
แพงที่ต้องสั่งซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  
 การบริหารจดัเก็บสินค้าคงคลังของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหนึง่ปัจจัยส าคัญ ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามส าคัญมาโดย
ตลอด โดยบริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายส ารองยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีความถ่ีของการใช้สูง ใหอ้ยู่ในระดบัเพียงพออย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงมีการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา เพื่อน ามาใช้ทดแทนกันในกรณี
ขาดแคลน นอกจากนี้ บริษทัฯ มีการจัดระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลังเพื่อการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและ
ความช้ืนให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภัณฑ์นั้นๆ และท าการป้องกันการสัมผสักับแสงโดยตรง เพื่อให้
ยาและเวชภัณฑ์มีอายุการใช้งานตามที่ระบุ ซ่ึงอยู่ระหว่าง 2 – 5 ปี ทั้งนี้ บริษทัฯ มีความสัมพันธ์ที่ดกีับผู้จดัจ าหน่าย จึงได้รบั
บริการหลังการขายในระดบัทีด่ ี และมีการประกันคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ โดยสามารถเปลี่ยนคืนไดห้ากมีปัญหาด้าน
คุณภาพ รวมถึงสามารถเปลี่ยนคนืยาที่ใกล้หมดอายุได ้

นอกจากนี้บรษิัทฯ มีการจัดท ารายงานทุกเดือนเพื่อตดิตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกล้หมดอายุ โดยกรณี
ที่มียาใกล้หมดอายุแต่ยังมคีุณภาพดีและอายุคงเหลือทีเ่หมาะสม จะมีการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็
ตามยาบางประเภทที่กฎหมายก าหนดให้โรงพยาบาลต้องส ารองยาดังกล่าวไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ ซ่ึงในกรณีที่ยา
ดังกล่าวจะหมดอายุ จะถูกส่งไปท าลายตามขั้นตอนต่อไป   
 บริษทัฯ จดัซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดจากผู้จดัจ าหน่ายภายในประเทศ และมีการจัดส่งสินค้าภายใน 3 ถึง 7 วัน 
หรือในกรณีเรง่ด่วนสามารถจัดส่งให้ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยทั่วไป บริษัทฯ ได้รับเครดิตทางการค้าจากผู้จัดจ าหน่ายระหว่าง 
30 ถึง 90 วัน 
 ในด้านการพึ่งพิงผูจ้ัดจ าหน่ายนัน้ บริษทัฯ พึ่งพิงผู้จดัจ าหน่ายแต่ละรายในระดบัต่ า เนื่องจากไม่มีผู้จัดจ าหน่ายราย
ใดรายหนึง่จัดหายาหรือเวชภัณฑ์ให้แก่บรษิัทฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด ในระหว่างป ี
2554 – 2556 และ บรษิัทฯ ไม่มีข้อผูกพันการซ้ือยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของมูลค่า
การซ้ือวัตถุดิบในอนาคต 

2.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 ในการจัดซื้อเครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ ทางบริษทัฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์  ท าหน้าที่
พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อเครือ่งมือทางการแพทย์ โดยการเปรยีบเทียบ ราคา คุณสมบัติ รวมทัง้เงื่อนไขทางการค้ากับผู้
จัดจ าหน่ายหลายราย เพื่อให้ไดเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มคีุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน HA ทั้งนี ้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนจดัหา ทั้งนี้ บริษทัย่อยของบรษิัทฯ ได้แก่ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด  ด าเนิน
ธุรกิจน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์จากต่างประเทศ โดยเครื่องมือแพทย์ทีบ่ริษทัฯจัดหาผ่านไทยแอมดอนมีหลาย
ประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เปน็ต้น อย่างไรก็ดี การจัดซื้อ
เครื่องมือทางการแพทย์ผ่านบริษทัย่อยดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทางปฏบิัติตามมาตรฐานของ HA เช่นเดียวกัน 
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2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ และบรษิัทย่อยมบีุคลากรทางการแพทย์รวมทุกสาขาจ านวน 1,300 ท่าน ซ่ึงที่
ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่ผู้บริหารของ
บริษทัฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนแพทย์และสถานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษา
บุคลากรทางการแพทย์ให้ท างานกับบริษทัในระยะยาว โดยการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การให้
ทุนการศึกษาต่อแก่พนักงาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดี และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลกัน อาทิเช่น บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรทีเ่พิ่งจบการศึกษาใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังมีหน่วยงานที่ให้การฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ซ่ึงมี
หน้าที่ในการผลิตบคุลากรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อป้อนให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษัท ทัง้ 10 แห่ง    

2.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองค์กรที่ใหค้วามใส่ใจและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบรษิัทฯ 
คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ บ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและชุมชุนตระหนักและมีส่วน
ร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 ในระหว่างเดือนเมษายน 2555 บริษทัฯ ได้จดัอบรมและจัดนิทรรศการ Green Hospital ขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เพื่อใหค้วามรู้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงเพื่อให้พนักงานไดต้ระหนักถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเริ่มจาก
การรณรงค์การปลูกต้นไม้บรเิวณที่ว่างของโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงท า
ให้อากาศบรเิวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสขุภาพของชุมชนโดยรอบ 

2.4.1 วัสดุและของเสียอันตราย   

การจัดการขยะและของเสียอันตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ รายละเอียดตามตารางดังนี ้
 

ประเภทขยะ ขยะติดเชื้อ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

ป้ายชี้บ่ง  

 

    

นิยามขยะ ขยะที่มเีชื้อโรค
ปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเข้มขน้ 
ซ่ึงถ้ามีการสัมผัส
หรือใกล้ชิดกับขยะ
นั้นแล้วสามารถท า

ขยะต่างๆที่เกิดขึ้นไม่
เป็นพษิหรือมี
อันตรายน้อยไม่
สามารถใช้ประโยชน์
ใดได้อีก และต้อง
น าไป สู่ระบบการ

ขยะที่สามารถน า
กลับมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้
ประโยชน์ใดใหมโ่ดย
ผ่านกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม 

ขยะที่มีองคป์ระกอบ
ทั้งหมด หรือเพียง
บางส่วนที่อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายทั้ง
จากปริมาณเข้มข้น 
คุณสมบัติทางเคมหีรือ

ขยะที่มีสารพิษ หากทิ้ง
ไม่ระมัดระวัง อาจมี
อันตรายต่อคน 
ส่ิงแวดล้อม ชุมชน เช่น 
หลอดไฟ แบตเตอรี ่
ถ่านไฟฉาย 
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ให้เกิดโรคได้
โดยรวมถึงขยะที่
เกิดจาก
กระบวนการตรวจ
วินิจฉัยทาง
การแพทย์ การ     
รักษาพยาบาล  

ก าจัดทิ้งอย่างเดียว 
เช่น เศษผ้า เศษ
อาหาร กระดาษทิชชู 
เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก      
ภาชนะห่อผลิตภัณฑ์
ต่างๆ 

กายภาพของขยะนั้น
หรือเป็นขยะที่มี
ส่วนประกอบหรือ
ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อม 

 

ห้องพักขยะ  ถังติดป้ายช้ีบ่งขยะ
ติดเช้ือ  

ถังติดป้ายช้ีบ่งขยะ
ทั่วไป 

ถังติดป้ายช้ีบ่ง  
ขยะรีไซเคิล  

ถังขยะที่มขี้อความว่า
สารเคมีอันตราย  

ถังขยะที่มขี้อความว่า
ขยะพิษ  

ภาชนะ  
บรรจ/ุถัง  
ในหน่วยงาน  

- ขยะติดเชื้อมีคม 
ใส่ภาชนะรองรับ
แข็งแรงหนา 
ป้องกันการแทง
ทะลุที่ โรงพยาบาล
จัดเตรียมไว้ให้ 
(กล่องทิ้งเข็ม)  
-ขยะติดเชื้อไมม่ีคม 
ทิ้งลงในภาชนะ 

-ขยะอืน่ นอกจากทุก
ประเภทที่กล่าวมาให้
ทิ้งเป็นขยะทั่วไป 
เช่น กระดาษห่อลูก
อม ถุงพลาสติก ไม้
เสียบลูกช้ิน ห่อใส่
ขนมขบเคี้ยว 
กระดาษทิชชู  
เศษอาหาร  

-ในหน่วยงานแยกเป็น 
2 ถัง คือ  
 ถังใบที่ 1 ส าหรับใส่
กระดาษทุกชนิด เชน่ 
กระดาษ A4 กระดาษ
ใช้แล้ว2หน้า 
หนังสือพิมพ์ กล่อง
กระดาษ กล่องลัง   

-ยาเคมีบ้าบัด หรือขยะ
ที่ปนเปื้อนยาเคมี
บ้าบัด เศษปรอทแตก 
ซากยา ยาที่เหลือใช้ 
สารเคมีที่อยู่ในสถานะ
ของแข็งหรือของเหลว 
รวบรวมใส่ภาชนะ  

-หลอดไฟ กระป๋อง
สเปรย์ แบตเตอรี่  
ถ่านไฟฉาย  
กระดาษ  
คาร์บอน  
ปากกาเคมี  
ทิ้งลงในถังขยะพิษ  

การก้าจัดขยะ บริษทัฯคู่สัญญารับ
ไปก าจัดด้วยวิธีเผา
ด้วยเตาเผาอุณหภูมิ 
1200 องศาหลัง
จากนั้นจะน าไปฝงั
กลบ 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลรับไปก าจดัด้วย
วิธีฝังกลบ 

ขายให้กับผู้รับเหมา
ภายนอกเพื่อน าไปคัด
แยกส่งต่อให้กลับ
บริษทัรีไซเคิล 

บริษทัฯคู่สัญญารับไป
ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 

บริษทัฯคู่สัญญารับไป
ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 

     ผลจากการก าจัดขยะทั้งวิธีการเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิ 1200 องศา ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ  
และวิธีการฝังกลบท าให้เกดิก๊าซมีเทนในช้ันบรรยากาศ ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลก
ร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนักถึงสภาวะดังกล่าว จึงได้ก าหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณ
ขยะเพื่อลดปริมาณการก าจัดขยะและการลดการใช้พลังงานทุกชนดิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน   โดยการจัดอบรมเพื่อใหค้วามรู้กับบุคคลากรทุกท่านในองค์กร และจัดโครงการต่างๆ 
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลในการท าลายส่ิงแวดล้อม  พร้อมจัดโครงการ
ต่างๆเพื่อรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น รณรงค์การปลูกต้นไมท้ั้งภายในองค์กรและชุมชน รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปลี่ยนการใช้น้ ายาเคมีทีใ่ช้ท าความสะอาดมาเป็นน้ ายาชีวภาพ   รณรงค์ใหใ้ช้กระดาษสองหน้า 
และลดการถ่ายเอกสารโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาทดแทน ส่งผลให้ลดทั้งปริมาณการใช้ผงหมกึ ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการ
ใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเกบ็ และก าหนดนโยบายเปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟแอลอีดีเพื่อลด
การใช้ไฟฟ้า และลดความร้อน  เพิ่มสวิทซ์กระตุกเปิดปดิไฟในส านักงาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศให้เป็นค่าคงที่ ลด
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การใช้ลิฟท์ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน รวมถึงรณรงค์การใช้
รถทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นตน้  

2.4.2 การบ้าบัดน้้าเสีย 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัทมีระบบการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อปรับปรงุคุณภาพน้ าเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัด
แล้วเป็นประจ า ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ตรวจวัดมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบล่าสุดในป ี
2556 ของโรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัท แสดงตามตารางดังนี้   

 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ค่า
มาตรฐาน 

โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 3 

โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 9 

โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 11 

ค่าความเปน็กรด – ด่าง (PH)  - 5-9 7.8 7.3 7.7 
ค่าบีโอดี (Biological Oxygen 
Demand : BOD) 

mg/L ไม่เกิน 20 6.5 6 2 

ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand 
: COD) 

mg/L ไม่เกิน 120 N/A 69 32 

ปริมาณของแขง็แขวนลอย (Suspend 
Solid : SS)  

mg/L ไม่เกิน 30 6 8 3 

น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/L ไม่เกิน 20 < 0.1 3 0.9 
ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/L ไม่เกิน 1.0 0.3 0.14 0.26 
ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค 
เอ็น (TKN)  

mg/L ไม่เกิน 35 5.6 0.43 1.45 

แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN 
per 100 

ml 

ไม่เกิน 
5,000 

N/A N/A < 1.8 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลีฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN 
per 100 

ml 

ไม่เกิน 
1,000 

< 1.8 N/A < 1.8 

บริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบประจ าปจีากส านักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัด
ส านักงานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งนี้ บริษทัฯ มีการพัฒนาและปรับปรงุระบบบ าบดัน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหคุ้ณภาพน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน้ าที่ผ่านกระบวนการบ าบัดบางส่วนจะถูกน ามาใช้รดน้ าต้นไม้
และท าความสะอาดลานจอดรถ 
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2.5 การจัดการด้านความปลอดภัย 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอย่างสูง จึงจัดให้มีการอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
ในการท างานแก่พนักงาน และจัดให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงจากการปฏิบตัิที่ไม่ปลอดภัยหรอืจากส่ิงแวดล้อมโดยรอบ
โรงพยาบาล เพื่อน าผลตรวจสอบมาท าการปรับปรงุอยู่เสมอ 

2.5.1 อัคคีภัย  

 โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัท ยังไม่เคยได้รบัความเสียหายจากอัคคีภัย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเตรยีมความพร้อม
ในการป้องกันเหตุอคัคีภัยที่อาจเกิดขึ้นไดใ้นอนาคต โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีระบบป้องกันอคัคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังต่อไปนี้    

 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ซ่ึงประกอบด้วย อุปกรณ์แจง้สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ซ่ึงสามารถส่งเสียง
ให้แก่คนที่อยู่ภายในอาคารให้ไดย้ินทั่วถึงกัน รวมทัง้มีการติดตั้ง เครื่องตรวจจบัควัน (Smoke Detector) และ
เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้ตามห้องต่างๆ ในอาคารโรงพยาบาลทางเดินอาคาร โถง
ลิฟท์ ห้องพักผู้ป่วย เป็นตน้  

 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ โดยบรษิัทฯ ไดจ้ัดให้มีอุปกรณ์ที่ส าคญัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉนิดังกล่าว อาทิเช่น หัว
รับน้ าดบัเพลิงนอกอาคาร, ตู้เกบ็สายฉีดน้ าดับเพลิง, เครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ เปน็ต้น โดยมกีารท าแผน
ป้องกันอคัคีภัยและแผนซ้อมหนไีฟ และจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้งร่วมกับ ผู้เช่ียวชาญ และ
องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อใหบุ้คลากรและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในกรณีที่เกิด
เพลิงไหม้ โดยแผนการฝึกซ้อมหนีไฟ มีการก าหนดและจดัท าขึ้นเช่นเดียวกับแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง 
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิัทฯ สามารถบรรเทา หรือระงับความรุนแรงของการเกิดเหตุเพลิงไหมก้่อนที่จะ
ลุกลาม   และเพื่อความปลอดภัยของผูป้่วย และพนักงานของโรงพยาบาลเป็นส าคัญ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มีการ
ปรับปรุงแผนจากการประเมินผลการฝึกซ้อมทุกครั้งเพื่อพัฒนาใหส้ามารถรองรับสถานการณ์ได้จริง 

2.5.2 อุทกภัย   

 แม้ว่าโรงพยาบาลในเครือของบรษิัทฯ จะไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาค
กลาง รวมถึงเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระหว่างปี 2554 อย่างไรก็ดี บริษทัฯ พบปัญหาการขาดแคลนยาหลาย
รายการ อาทิ น้ าเกลือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงมีการ
ก าหนดแผนรองรับสถานการณ์ดงักล่าว รายละเอียดในแผนใหค้วามส าคัญต่อแนวทางการส ารองยา เวชภัณฑ์ อาหารแห้ง 
สาธารณูปโภค และเชื้อเพลิง ในกรณีที่ภาวะน้ าท่วมยังอยู่ในระดับทีค่วบคุมได้ และแนวทางการอพยพผู้ป่วยและพนักงาน
ในกรณีน้ าท่วมรุนแรง  

2.5.3 ระบบสาธารณูปโภคส้ารอง 

บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า ความพร้อมระบบของสาธารณูปโภคส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปว่ยโดยตรง จึงมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบัภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ โดยบริษทัฯ ส ารองน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคภายใน
โรงพยาบาลให้เพียงพอส าหรบัการใช้ 3 วัน และสามารถจัดหาไดจ้ากภายนอกในเวลา 1 ช่ัวโมง รวมถึงมีระบบไฟฟ้าส ารอง
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ตามมาตรฐาน ซ่ึงเมื่อเกิดเหตขุัดข้อง ไฟฟ้าจะตดิอัตโนมัติภายใน 7 วินาที และมีการส ารองน้ ามนัเพื่อรองรบัการใช้เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 

 

            การด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ  ราคา
หุ้นของบรษิัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้ เปน็เพียงปัจจัยความเสี่ยงส าคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทนุของผู้ลงทนุอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ อาจมปีัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ทีบ่ริษทัฯ ยัง
ไม่สามารถทราบได้ในปจัจบุันและอาจมีปจัจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษทัฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงปจัจัยความ
เสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคตได้ 

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบคุลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสามารถผลิตได้ในจ านวนจ ากัด   นอกจากนี้ในปจัจบุนั ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย์ ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มคีุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซ่ึงบุคลากรดังกล่าวจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ส่งผลให้บรษิัทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต    

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา บริษทัฯ ยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด 
สืบเนื่องจากการที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามัยในการท างานที่ดี นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานของ
บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะในการท างานและพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบายดังกลา่ว บริษัทฯ เชื่อว่าจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ลงได้ นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้การ
ฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อรองรบัความต้องการของบริษทัฯ อีก
ทางหนึง่ 

2. ความเสี่ยงจากการถูกฟอ้งร้องจากผู้ท่ีมาใช้บริการ 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาตขิองผู้ป่วย  ซ่ึงอาจเกิด
จากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบคุคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ บรษิัทฯ ได้เล็งเห็นถงึปจัจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมนิผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ัดท าแนวทางการ
ประเมนิความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ควบคู่ไปกบัการบริหารความเสี่ยงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ก่อนจะเกิดคดี
การฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วยจ ากัดผลกระทบจากปจัจัยเสี่ยงดังกล่าวลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯไม่มคีดีฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากการใหบ้ริการที่มีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
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3. ความเสี่ยงจากการน้าส่งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง
จากแนวทางของบรษิัทฯ   

แพทย์เปน็บคุลากรหลักในการให้บริการทางการแพทย์ โดยบรษิทัฯ ไดท้ าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต ้
“สัญญาการใช้คลนิิกเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญซ่ึงปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้
วัตถุประสงคข์องสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของบรษิัทฯ เป็นคลนิิกผู้ป่วยของแพทย์เพื่อการ
ตรวจรักษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ใหบ้ริษทัฯ โดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษทัฯ ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผูค้ิด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บรษิัทฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวมจ่าย
ให้กับแพทย์ ทั้งนีบ้ริษทัฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จ าเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล  

ทั้งนีห้ากพิจารณาตามแนวปฏิบตัขิองกรมสรรพากร เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ในลักษณะ
เดียวกันกับบรษิัทฯ เงนิค่าตรวจรักษาที่แพทย์ได้รบัจากผูป้่วยที่มารักษากับแพทย์จดัเปน็เงนิได้ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ
อิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบรษิัทฯ เก็บเงนิค่าตรวจรักษา หรือคา่ธรรมเนียมบุคลากรทาง
การแพทย์จากผู้ป่วย และจ่ายเงินได้ดังกล่าวคืนให้แพทย์ บรษิัทฯ จึงไม่ต้องหักภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จา่ยจากแพทย์ 

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตัิก็ยังมกีารตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการ
จัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ดังนั้น บริษทัฯ อาจต้องมคีวามรับผิดในภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่ม
ภาษีอากรในกรณีที่กรมสรรพากรมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเด็นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษีอากร  บริษัทฯ ได้ระบุในสัญญาระหว่างบรษิทัฯ กับบคุลากรทางการ
แพทย์ โดยให้คู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษเีพิ่มเติมที่อาจเกดิแก่บริษทัฯ อนัเกิดจาก
กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย 

4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รนุแรงขึ้น จากการที่ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงท าให้มขี้อได้เปรียบเรื่องตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการที่
หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผู้ประกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการแขง่ขันด้านการให้บริการและการใช้นโยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้ 
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC)  อาจส่งผลให้มคีู่แขง่รายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการใหบ้ริการเข้ามา
ในประเทศไทย ซ่ึงปจัจัยการแข่งขันเหล่านี้อาจกระทบต่อบรษิัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นอกจากนี้บรษิัทฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในรัศมปีระมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบรษิัท โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นทีด่ังกล่าวหลายแห่ง ซ่ึงเปน็ผลให้มีการ
แข่งขนัค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ มคีวามได้เปรียบ
ในการแข่งขันหลายด้าน ทั้งในส่วนของท าเลที่ตั้งของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ รวมถึงการให้บริการศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 หน้า 43 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงทางด้านการแขง่ขนัดังกล่าว จึงมีนโยบายทีจ่ะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานตามประกาศนียบัตรรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึง ในปี 2555 และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์11 ตามล าดับได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
ยื่นขอการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 ตามล าดับ โดยคาดว่าจะทราบผลการรับรองคุณภาพดังกล่าวภายในปี 2557 และในป ี
2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้ยื่นขอรบัรองคุณภาพ JCI คาดว่าจะทราบผลการรบัรองคุณภาพภายในปี 2557  รวมทั้ง 
บริษทัฯ ยังด าเนินการขยายขอบเขตการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทั้งในส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทย์ทางเลือก
และการให้บริการด้านความงามมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การจัดตั้งศนูย์การแพทย์แผนจีน ศูนยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-
เรอนัวร์ รวมทั้งการให้บริการด้านสปา และนวดแผนไทย เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน บรษิัทฯ ได้ด าเนินการประมูลซ้ือยาและเวชภัณฑ์ทางอินเตอรเ์น็ต (E-Procurement) ร่วมกับโรงพยาบาล
พันธมิตรอื่นๆ  ซ่ึงจะสามารถเพิ่มอ านาจการต่อรองกับผูจ้ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความเสี่ยงด้านการรับช้าระค่ารกัษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปทีเ่ขา้มารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ
ภาครัฐ บริษัทฯ จะด าเนนิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทาง
การแพทย์ ซ่ึงส่งผลให้บรษิัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลังการให้บริการได้ครบถ้วน  

ดังนั้น บรษิทัฯ จึงด าเนนิการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นกบัผู้รบัผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา 
อีกทั้งบรษิัทฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหนี้ ซ่ึงจะพจิารณาถึงความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งหาทางออกทีเ่หมาะสม
ให้กับบริษทัฯ และผูป้่วยในกรณีที่เกิดปัญหาการช าระค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ลง 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของบรษิัท พบว่าใน ปี 2556 บริษทัฯ มีลูกหนีห้ลักไดแ้ก่ รายได้ค้างรับ
ประกันสังคม จ านวน 411 ล้านบาท  และลูกหนี้การค้าจ านวน 151  ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากส านักงานประกันสังคมและกลุ่ม
บริษทัประกนัชีวิตและประกันภัยเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงในการช าระหนี้ต่ า บริษทัฯ จึงมคีวามเสี่ยง
ต่ าเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส้าหรับ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯได้มุ่งเนน้การให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิม่มากขึ้น ผ่าน
ทางศูนย์การแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ในปจัจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจท าให้เครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลี่ยน
เทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมคี่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษาสูง   ซ่ึงบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ และได้มี
นโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน 
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7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสงัคม 

ปัจจุบนั บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคม  เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง 
ประมาณร้อยละ 40-45 ของรายได้รวมในปี 2554-2556  ท าใหบ้ริษทัฯ มคีวามเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคมของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารของบริษทัฯ เชื่อมัน่ว่า ระบบประกันสังคม
ของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมั่นคงด้านเงินกองทนุ โดยแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจะเปน็ไปในลักษณะการปรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มให้มากย่ิงขึ้นเพื่อสะท้อนต้นทุนการ
ให้บริการแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบ ซ่ึงเปน็ผลดีต่อบรษิัทฯ ทั้งนี้ ผู้บรหิารของบรษิัทฯ ได้ติดตามการปรบัเปลี่ยน
นโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิดผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบประกนัสังคม ท าใหส้ามารถประเมินความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่นโยบายดังกล่าวจะมี
ผลบังคับใช้ 

8. ความเสี่ยงจากการมีรายได้เหมาจ่ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจรงิ 

ในปี 2554 2555 และ 2556 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกนัสังคมของบริษทัฯ มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40.6  ร้อยละ 44.0  และร้อยละ 41.8 ของรายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ตามล าดับ ซ่ึงเป็น
สัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ตามจากการเข้าร่วมโครงการประกันสังคมดังกล่าว บริษัทฯ มีความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากบริษทัฯ มี
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล แต่รายได้ค่าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกนัสังคมถูก
ก าหนดโดยนโยบายภาครัฐและจ านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกบัโรงพยาบาล ที่อาจผนัแปรจากการย้ายถิ่นฐานของ
ผู้ประกันตนและการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ รายได้ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลสถิติการให้บริการผูป้่วยภาระเส่ียง และการใหบ้ริการผู้ปว่ยในที่ป่วยด้วยโรคที่มคีวามรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบรหิารจัดการลูกค้าโครงการประกันสังคมโดยเน้นการบริหารตน้ทุนการใหบ้ริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการปฏิบตัิตนเมื่อเจ็บป่วยใน
เบื้องตน้แก่กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังด าเนนิการกระจายจดุให้บริการตรวจรักษาผ่าน
ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพื่อช่วยแก้ไขและดูแลผู้ป่วยก่อนอาการจะลุกลามในขัน้ร้ายแรง รวมทั้งมี
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มปีระสิทธิภาพท าให้สามารถส่งตัวผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัซึง่มีเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวินจิฉัยและตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  ส่งผล
ให้บรษิัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่ผูป้่วยในกลุ่มดังกล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมอีาการโรคเรื้อรัง ท าให้
บริษทัฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับรายได้เหมาจ่ายที่ได้รับจากโครงการ
ประกันสังคม นอกจากนี้ การที่ส านักงานประกันสังคมยังก าหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพิ่มในกรณีการให้การรักษาผู้ป่วย
โรคร้ายแรงที่มคี่าใช้จ่ายสูง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ) ท าให้บรษิทัฯ ลด
ความเสี่ยงเรื่องตน้ทนุในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวลดลง 

ทั้งนี้ บรษิัทฯ มีนโยบายเพิ่มสัดสว่นรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไปใหม้ากขึ้น อันจะมผีลใหบ้รษิัทฯ สามารถบริหาร
จัดการต้นทุนไดด้ียิ่งขึน้ และส่งผลให้สัดส่วนกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสังคมเริ่มทยอยลดลง ท าให้ความเสี่ยงจากรายได้
เหมาจ่ายดงักล่าวเริ่มลดลงเป็นล าดับ  
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9. ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการ    

บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งเพื่อประกอบการรักษาผู้ป่วย  
ยกเว้นในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซ่ึงมีการเช่าที่ดินบางส่วนในการประกอบธุรกิจ และในส่วนของคลินิกเวชกรรม ที่
บริษัทฯ เช่าอาคารจากบุคคลอื่นเพื่อด าเนินกิจการ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 ปี ถึง 3 ปี ท าให้มีความเส่ียงที่
คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนด รวมทั้งความเส่ียงในการต่อสัญญาเช่าเมื่อครบก าหนด  ท าให้บริษัทฯ อาจต้องจัดหา
สถานที่การประกอบธุรกิจแห่งใหม่ และส่งผลกระทบต่อการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที่ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างบนพื้นที่เช่าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่  ท าให้ในอดีตบริษัทฯ 
ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซ่ึงด าเนินการโดยบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 
คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัดได้ด าเนินการเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2549 และได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง รวม 7 ปี 
จนกระทั่งปัจจบุัน  ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารบน
พื้นที่เช่าดังกล่าวและได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือภายหลังหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม จ านวนเท่ากับ 26.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เส่ียงจากการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 ปี 2555 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติจัดซ้ือ
ที่ดินส าหรับขยายพื้นที่การให้บริการในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดการพึ่งพิงการเช่าพื้นที่ใน
อนาคต โดยบริษัทฯ จ่ายช าระค่าซ้ือที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ในส่วนของพื้นที่เช่า
เพื่อการด าเนินการคลินิกเวชกรรม บริษัทฯ เช่ือว่าจะสามารถจัดหาสถานที่ที่มีศักยภาพทดแทนหากมีการยกเลิกสัญญาเช่าของ
คลินิกดังกล่าว  

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯ ด าเนนินโยบายทางการเงินแบบอนุรักษน์ิยมโดยไม่เน้นพึง่พิงแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมภายนอก โดยจะด าเนินการ
กู้ยืมเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ ไม่มียอดเงนิกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อน ามาใช้ใน
โครงการขยายอาคารเพื่อรองรับจ านวนผู้ป่วยทีเ่พิ่มขึ้น ซ่ึงในอนาคต ภายหลังการเบิกใช้เงินกู้ยืมดงักล่าว บริษัทฯ อาจมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษทัฯ  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
มีนโยบายใช้เงนิกู้ยืมในสัดส่วนต่ าเมื่อเทียบกับเงินทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง มีนโยบายพิจารณาจัดหาเงินกู้ยืมที่มี
ต้นทุนต่ า  

11. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ้านาจก้าหนดนโยบายการบริหาร  

บริษทัฯ มีกลุ่มผู้ถือหุน้ใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้
ถือหุ้น) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2556 ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อย  40.71  ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซ่ึงต่ ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเสี่ยงข้างต้นลง นอกจากนี้ บริษทัฯ ได้
ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้งบคุคลภายนอก
ที่เปน็อิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 
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3 ท่านรับหน้าที่เปน็คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ในการท ารายการระหว่างกัน ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป   
 

 

4.1 สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนหลัก : ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทฯ มีทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเป็นจ านวน 1,081.55ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตารางดังนี ้
 

สินทรัพย ์
มูลค่าทางบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 330.58 เป็นเจ้าของ หลักประกันวงเงินสินเช่ือ 
อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 312.34 เป็นเจ้าของ หลักประกันวงเงินสินเช่ือ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 175.42 เป็นเจ้าของ ไม่มภีาระผูกพัน 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 8.90 เป็นเจ้าของ ไม่มภีาระผูกพัน 
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน 78.77 เป็นเจ้าของ ไม่มภีาระผูกพัน 
ยานพาหนะ 30.64 เป็นเจ้าของ ไม่มภีาระผูกพัน 
งานระหว่างก่อสร้าง 144.91 เป็นเจ้าของ ไม่มภีาระผูกพัน 
รวมมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,081.55   

4.1.1 รายละเอียดท่ีดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภมูิ (จุฬารัตน์ 1) 
ที่ดิน: โฉนดที่ดนิเลขที่ 7071, 29152, 72117  
- พื้นที่ 1-1-12 ไร่  
- ตั้งอยู่ที่ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ4,000 ตร.ม. 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
ไม่มภีาระผูกพัน 

 
 
 

จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
ที่ดิน: โฉนดที่ดนิเลขที่ 10096 
- พื้นที่  0-0-97 ไร่  
- ตั้งอยู่ที่ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 4 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตร.ม. 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
ไม่มภีาระผูกพัน 

 
 
 

4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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 หน้า 47 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 94398, 95131 
- พื้นที่3-3-85 ไร่  
- ตั้งอยู่ที่ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 7 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ24,830ตร.ม. 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ล้านบาท 

จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน2 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3 ปีสิ้นสุด  
31 พฤษภาคม  2559 

 
- 

สถานพยาบาลจุฬารัตน ์5  
(1) พื้นที่โรงพยาบาล 
ที่ดิน : โฉนดเลขที่ 52912 – 52914 
- พื้นที่ 0-1-54 ไร่  
- ตั้งอยู่ที่ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ช้ัน  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500  ตร.ม. 
(2) พื้นที่บริเวณห้องอาหาร 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ช้ัน1 คูหา 

 
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีสิ้นสุด 
19 พฤษภาคม 2558 

 
ไม่มภีาระผูกพัน 

 
 
 
 
- 

สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ สูง 4 ช้ัน4 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3ปีสิ้นสุด 
15 มีนาคม 2558 

 
- 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ สูง 4 ช้ัน4 คูหา  

 
สัญญาเช่า 3 ปีสิ้นสุด  
1 มกราคม 2559 

 
- 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
(1) พื้นที่โรงพยาบาล (อาคาร A) 

ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 5983, 57030- 57042  
- พืน้ที่1-0-89 ไร่  
- ตั้งอยู่ที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร : 5 ช้ันพื้นทีใ่ช้สอยประมาณ5,463ตร.ม. 
(2) พื้นทีโ่รงพยาบาล (อาคาร B) 
ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 1091(กรรมสิทธิ์วัดกิ่งแก้ว) 
- พื้นที่ 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยู่ที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ช้ันพื้นที่ใช้สอยประมาณ1,968ตร.ม. 

 
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีสิ้นสุด  
31 กรกฏาคม 2558 

 
 

 
จดจ านองเป็นหลักประกัน กับ
สถาบันการเงิน มวีงเงินสินเช่ือ

รวม 40 ล้านบาท 
 
 
- 
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 หน้า 48 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 5281 – 5283, 7171 
- พื้นที่ 8-0-10 ไร่ 
- ตั้งอยู่ที่ต.บางวัว อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
อาคาร:7 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,695ตร.ม. 

 
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 50 ล้านบาท 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์) 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ช้ัน1 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3 ปีสิ้นสุด 
31 มีนาคม 2558 

 
- 

โรงเรียนจุฬารัตน์อินเตอร์เฮลท์ 

ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 35118 – 35125 
- พื้นที่ 0-1-44 ไร่ 
- ตั้งอยู่ที่ต.บางปลา อ.บางพล ีจ. สมุทรปราการ 
อาคาร:6 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ3,456ตร.ม. 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
 

 
จดจ านองเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสินเช่ือ
รวม 55 ล้านบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย์ 
ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 12781, 46153 
- พื้นที่ 21-1-47 ไร่ 
- ตั้งอยู่ที่ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

         อาคาร : อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย
โดยประมาณ 15,000 ตารางเมตร 

ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 312,412,413,27524,28089,28090  
- พื้นที่ 8-2-20 ไร่ 
- ตั้งอยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

ไม่มีภาระผูกพัน 
 
 
 
 
 
ไม่มภีาระผูกพัน 

 

4.1.2 อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวน 114.37 ล้านบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ประเภทที่ดนิรอการพัฒนาของบริษัทฯซ่ึงบรษิัทฯ อาจลงทนุเพื่อพัฒนาหรือจ าหน่ายทีด่ินดังกล่าวในอนาคต 
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 หน้า 49 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

รายละเอียด 
ลักษณะ แผนการด้าเนินงานใน

อนาคต กรรมสิทธ์ิ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ้ากัด (มหาชน)   

 1 ที่ดิน โฉนดเลขที่ 47301 =3ไร่ 1งาน 78ตร.ว. เจ้าของ 

เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต 

   ต.บางปลาอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

 2 ที่ดิน โฉนดเลขที่ 47302 =3ไร่ 3ตร.ว. เจ้าของ 

   ต.บางปลาอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

 3 ที่ดิน น.ส.3 ก. 361 พื้นที่ 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว. เจ้าของ เป็นสินทรัพย์จากการปรับ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทใน

อดีต    ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ้ากัด   

 1 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 14117 พื้นที่ 3ไร่ 8ตร.ว. เจ้าของ 
เพือ่โครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต    โฉนดที่ดินเลขที่ 8988 พื้นที่ 319ตร.ว. เจ้าของ 

   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ้ากัด   

  1 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 15593 พื้นที่ 9ไร่ 1งาน 92ตร.ว. เจ้าของ เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต     ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน     

4.1.3 สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร 

 บริษทัฯ ด าเนินการเช่าที่ดินและอาคารบางส่วนจากบคุคลภายนอกเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด
สัญญาเช่าที่ส าคัญดังนี ้

สัญญาเช่าส้าคัญ คู่สัญญา ระยะเวลา 

1) จุฬารัตน์ 4  คลินิกเวชกรรม 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา 

-นายสาธิต วิศวชัยวัฒน์ และ นางสาวศิริพร วิศว
ชัยวัฒน์ (ผู้ให้เช่า) 
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผู้เช่า) 

3 ป ี
1มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2559 

2)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น1 คูหา 

-นายพันสรวง  ฮ่อคนดี (ผู้ให้เช่า) 
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผู้เช่า) 

3 ป ี
19 พค. 2555 - 19 พค. 2558 

3) สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น4 คูหา  

-นายฟอง ยงศ์สาโรจน์ (ผู้ให้เช่า) 
-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผู้เช่า) 

3 ป ี
15 มี.ค. 2555 –15 มี.ค. 2558 
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 หน้า 50 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

4) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาวสุธีรา  อินทร์เมรี (ผู้ให้เช่า) 
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผู้เช่า) 

3 ป ี
1 ม.ค. 2556– 1 ม.ค. 2559 

5) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาววรรณี  หามนตรี (ผู้ให้เช่า) 
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผู้เช่า) 

3 ป ี
1 ม.ค. 2556– 1 ม.ค. 2559 

6) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
ที่ดิน 0-2-21 ไร่  

-วัดกิ่งแก้ว โดยนายณรงค์ศักดิ์  พุ่มพวง 
(ผู้ให้เช่าช่วง) 
-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผู้เช่าช่วง) 

1 ป ี
13 เม.ย. 2556– 12 เม.ย. 2557 

3 ป ี
1 ส.ค. 2555– 31 ก.ค. 2558 

7) คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)อาคาร
พาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา 

- บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (ผู้ให้เช่า) 
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผู้เช่า) 

3 ป ี
1 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2558 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : 1/ บริษัทฯ เช่าอาคารจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บเอกสาร โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน 

4.1.4 เครื่องหมายการค้า 

 บริษทัฯ ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ส าหรับตราโลโก้
ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และได้รับการอนุมัตจิดทะเบียนปรบัรูปแบบเครื่องหมายการค้าในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตเิครื่องหมายทางการค้า พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้ามีก าหนดอายุไม่เกิน 10 ป ี
และเมื่อครบก าหนดอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี  

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบรษิัทฯ ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย (1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ
สถานพยาบาล ซ่ึงให้ไว้แก่บุคคลหรือนิตบิุคคลผู้รบัอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผู้รับอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทนี้มีก าหนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเมื่อครบก าหนดอาจตอ่อายุได้คราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงใหไ้ว้แก่แพทย์ผู้ควบคุม ดูแล รบัผดิชอบการด าเนินการสถานพยาบาล (“ผู้ด าเนนิการ”) โดย
โดยใบอนุญาตประเภทนี้มีก าหนดอายุไม่เกิน 2 ปีซึ่งผู้รับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จะต้องเป็นบคุคลหรือนติิบคุคลที่
มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ทั้งนี้ หากผู้ด าเนนิการพ้นจากหน้าทีห่รือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เกิน 7 
วัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้บคุคลซ่ึงมคีุณสมบัติเหมาะสมเป็นผูด้ าเนินการแทนได้  
 

เครื่องหมายบริการ ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/
บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ
ที่จดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ตราสินค้ากลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน ์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

เครื่องหมายบริการ
ส าหรับบริการ
โรงพยาบาล 

บ60474/ประเทศไทย 10 ปี ส้ินสุด 26 
กุมภาพันธ์ 2566 
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 หน้า 51 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด้าเนินการสถานพยาบาล 
1. สถานพยาบาลจุฬารัตน์

สุวรรณภูมิ(จุฬารัตน์ 1) 
- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
  

- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายถุึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
  

- เริ่มต้น 18 พฤศจิกายน 2553 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2560 

- เริ่มต้น 22 มีนาคม 2556 
- มีอายุถึง31 ธันวาคม 2557 

4. จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม 
  

- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายถุึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

5. สถานพยาบาลจุฬารัตน ์5 
  

- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

6. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
  

- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

7. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 
  

- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
  

- เริ่มต้น 15 มีนาคม 2554 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2557  

9. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
  

- เริ่มต้น 1 มกราคม 2552 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2556 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2558 

10. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน ์
12 (เกตเวย์)   

- เริ่มต้น 12 เมษายน 2555 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2564 

- เริ่มต้น 31 ธันวาคม 2556 
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 บริษทัฯ มีการลงทุนในบรษิัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากัด บริษัท บางปะกงเวชชกจิ 
จ ากัด บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด และบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด(ช่ือเดิมบรษิทั กบินทรบ์ุรีการแพทย ์
จ ากัด)โดยมีรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนแสดงดังตาราง 
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 หน้า 52 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

บริษัท ประเภทกิจการ 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลคา่เงินลงทุน (ราคาทุน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากัด สถานพยาบาล 100 500.00 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด สถานพยาบาล 100 310.75 
บริษัท ไทยแอมดอน จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ 100 30.68 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากัด 

สถานพยาบาล 100 75.00 

รวม   916.43 

 นอกจากนี้ บรษิัทฯ มีบรษิัทร่วม จ านวน 1 บริษทั คือ บรษิัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากัดโดยลงทนุผ่านบริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จ ากัด เปน็จ านวน 3.57 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกจิ
ให้บริการล้างไตแก่ผูป้่วย ทั้งนี้ จุฬารัตน์ไตเทียมช าระบัญชีและปดิกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2556 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการด าเนินการของบรษิัทฯ และมีศักยภาพในการเติบโต มีผล
ประกอบการทีด่ี ซ่ึงจะเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯ มุง่เนน้การลงทุนระยะยาวในบรษิัทที่ประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ที่มศีักยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ภาคตะวันออก   โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอให้
บริษทัเข้าร่วมบริหารจัดการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ นอกจากบริษัทย่อยที่มีอยูใ่นปจัจบุันแล้ว บริษทัมี
นโยบายทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต   ทั้งนี้การเข้าลงทนุในบริษทัย่อยและบรษิัทร่วมจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการด าเนินการต่อไป  

4.2.3 การควบคุมดูแลบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเปน็กรรมการของบรษิัท
ดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเพื่อร่วมก าหนดนโยบาย รวมทั้งดแูลการบริหารงานของบรษิัทดังกล่าว โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและข้อตกลงร่วมกันระหว่างบรษิัท 
 

 
 

บริษทัฯ และบรษิัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ส้ินสุดที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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 หน้า 53 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
 
ข้อมูลบรษิัท 

ช่ือบริษัท        : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด(มหาชน) 

เลขทะเบียนบรษิัท       : 0107547000656 

ประเภทธุรกิจ      : โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน  : 1,100 ล้านบาท ช าระเต็มมูลค่า 1,100 ล้านบาท 

จ านวนหุน้สามัญ  : 1,100,000,000 หุน้ ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปีทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  : 16 พฤษภาคม 2556 

รอบปบีัญชี   : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

เว็บไซต์   : www.chularat.com 

e-mail address  : chularat3@chularat.com 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

    88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ ก.ม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

    จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท ์  : 02 769 2900-99   

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างอิง   

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

2. ที่ปรึกษากฎหมาย  : บริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ จ ากัด 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส้าคัญอื่นๆ 

http://www.chularat.com/
mailto:chularat3@chularat.com
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 หน้า 54 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 22 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2263 7600 โทรสาร 0 2263 7698-9 

 

3. นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 02229 2888 โทรสาร 0 2359 1259 

 

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ช้ัน 14, 18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

 
ในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 บรษิัทฯ ได้รบัรายได้ในลักษณะค่าบริการทางการแพทย์จากส านักงานประกันสังคม

ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเงื่อนไขในการได้รบัค่าบริการ
ทางการแพทย์ดังกล่าวจะถูกก าหนดในสัญญาจ้างใหบ้ริการทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั กับส านักงาน
ประกันสังคมโดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้
 
ชื่อสัญญา  : สัญญาจ้างใหบ้ริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

 
ผู้ให้สัญญา : ส านกังานประกันสังคม (“ส านักงาน”) 

 
ผู้รับสัญญา : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

(“สถานพยาบาล”) 
 

วันที่ท้าสัญญา : 29 พฤศจิกายน 2555 
 

ช่วงระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ข้อตกลงว่าจ้าง : ส านักงานตกลงจ้างและสถานพยาบาลตกลงรับจ้างท าการใหบ้ริการทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตน 
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 หน้า 55 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
หน้าท่ีของสถานพยาบาล  
 

: - ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนเช่นเดียวกับคนไขข้องสถานพยาบาลใน
การด าเนินงานปกต ิ

- ให้การรักษาผูป้ระกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และ
ค่าใช้จ่าย และไม่เรียกเกบ็เงนิคา่บริการทางการแพทย์จากผูป้ระกันตน ยกเวน้ 
ค่าใช้จ่ายจากการบริการเพิ่มเติม โดยต้องได้รบัความยินยอมจากผูป้ระกันตนด้วย 

- น าส่งเอกสาร หลักฐาน สถิติ และรายงานเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกันตน รวมถึงข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน ให้แก่ส านักงาน 

 
หน้าท่ีของส้านกังาน : จ่ายค่าจ้างแก่สถานพยาบาลเปน็คา่ตอบแทนค่าบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน  

(โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ) 
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13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญช ี

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรบัรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ได้รับการตรวจสอบโดยนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 จาก
บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  
 จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตหุมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง
บัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษเีงนิได้ มาถือปฏิบัติ บรษิัทฯได้ปรบัย้อนหลงังบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 ทีแ่สดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงนิได้ที่ไดน้ํามาถือปฏิบตัิ
ใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด  

13.1.2  ตารางสรปุงบการเงิน  

 งบการเงินที่แสดงตามตาราง เปน็งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์
จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บรษิัท บางปะ
กงเวชชกิจ จํากัด (บริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บรษิทั ไทยแอมดอน จํากัด (บรษิัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
99.99) และบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย์ จํากัด(บริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ99.99)ชื่อใหม่บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์
อาคเนย์ จํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้เดือนกันยายน ป2ี556 เรียกชําระทุน 25% ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บรษิัทยงัมิได้
เปิดดําเนินการในปี 2556  มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ภาพรวมทางการเงิน 
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(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 102.82 8.2 233.43 15.1 495.64 16.6

เงนิลงทุนชัว่คคราว 630.00 21.0

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 119.42 9.5 138.75 9.0 151.52 5.1

รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ 121.32 9.7 190.72 12.3 411.03 13.7

รายไดค้า้งรับ - - - - - 

ยา เวชภัณฑ์และวัสดคุงเหลือ 59.50 4.8 65.32 4.2 74.98 2.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2.61 0.2 10.39 0.7 3.78 0.1

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 405.67 32.4 638.62 41.2 1,766.95 59.0

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระค้้าประกนั 1.96 0.2 2.01 0.1 - 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 3.69 0.3 3.54 0.2 - 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 0.80 0.1 - - - 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 73.47 5.9 114.37 7.4 114.37 3.8

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 754.69 60.3 759.20 49.0 1,081.55 36.1

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.77 0.5 8.57 0.6 10.79 0.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.80 0.4 23.53 1.5 20.82 0.7

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 846.18 67.6 911.22 58.8 1,227.53 41.0

รวมสนิทรัพย์ 1,251.85 100.0 1,549.84 100.0 2,994.48 100.0

สนิทรัพย์ 2554 2555 2556
ณ วันที ่31 ธันวาคม
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีส้นิหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 52.00 4.2 82.10 5.3 - 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 168.03 13.4 232.67 15.0 268.90 9.0

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกรรมการ - - 10.70 0.7 - 

ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก้าหนด

ช้าระภายในหนึง่ปี

1.12 0.0

เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงก้าหนดช้าระภายในหนึง่ปี - - - - - 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน

     ภาษีเงินไดน้ติิบุคคลคา้งจ่าย 35.89 2.9 60.11 3.9 44.23 1.5

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 19.61 1.6 12.80 0.8 12.22 0.4

     อ่ืนๆ 6.31 0.5 6.83 0.4 14.06 0.5

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 281.84 22.5 405.21 26.1 340.54 11.4

หนีส้นิไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงก้าหนดช้าระ

ภายในหนึง่ปี - - - - 3.90 0.1

ส้ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14.22 1.1 18.06 1.2 11.40 0.4

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 14.22 1.1 18.06 1.2 15.30 0.5

รวมหนีส้นิ 296.07 23.7 423.27 27.3 355.84 11.9

สว่นของผู้ถอืหุ้น

ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามัญ 43.80 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

     หุน้สามัญ 438.00 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 438.00

     หุน้สามัญ 1,100 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,100.00 1,100.00

     หุน้บุริมสิทธิ ์20.00 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 200.00 - - 

638.00 1,100.00 1,100.00

ทุนจดทะเบียนออกจ้าหนา่ยและช้าระแล้ว

     หุน้สามัญ 43.80 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

     หุน้สามัญ 438.00 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 438.00 35.0

     หุน้สามัญ 1,100 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 880.00 56.8 1,100.00 36.7

     หุน้บุริมสิทธิ ์20.00 ล้านหุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 200.00 16.0 - - - -

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ 13.20 1.1 13.20 0.9 1,146.08 38.3

ก้าไรสะสม

     จัดสรรแล้ว – ส้ารองตามกฎหมาย 56.25 4.5 78.25 5.0 98.35 3.3

     ยังไม่ไดจ้ัดสรร 248.34 19.8 155.12 10.0 294.20 9.8

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 955.79 76.3 1,126.57 72.7 2,638.64 88.1

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 1,251.85 100.0 1,549.84 100.0 2,994.48 100.0

หนีส้นิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 2554 2555 2556
ณ วันที ่31 ธันวาคม
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,417.22 99.3 1,863.15 99.4 2,221.49 98.5

รายไดอ่ื้น 10.32 0.7 11.24 0.6 33.16 1.5

รวมรายได้ 1,427.54 100.0 1,874.40 100.0 2,254.65 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (983.45) (68.9) (1,197.83) (63.9) (1,446.44) (64.2)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (197.26) (13.8) (237.14) (12.7) (287.25) (12.7)

รวมค่าใช้จ่าย (1,180.70) (82.7) (1,434.96) (76.6) (1,733.68) (76.9)

ก าไรจากการด าเนนิงาน

(ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นติิบุคคล) 246.84 17.3 439.43 23.4 520.96 23.1

ส่วนแบ่งก้าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 0.13 0.0 (0.15) (0.0) (0.03) (0.0)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และภาษีเงินได้นติิบุคคล 246.98 17.3 439.28 23.4 520.93 23.1

คา่ใชจ่้ายทางการเงนิ (2.81) (0.2) (1.51) (0.1) (1.90) (0.1)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 244.17 17.1 437.77 23.4 519.03 23.0

ภาษีเงนิไดน้ติิบุคคล (72.69) (5.1) (101.83) (5.4) (104.65) (4.6)

ก าไรส าหรับปี 171.48 12.0 335.94 17.9 414.38 18.4

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี - - - - - - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 171.48 12.0 335.94 17.9 414.38 18.4

ก าไรต่อหุ้น

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้าหรับปี (ลา้นบาท) 171.48 335.94 414.38

เงนิปันผลสะสมส้าหรับปีของหุน้บุริมสิทธิ์

     ท่ีมีสิทธิไดรั้บกอ่นหุน้สามัญ (ลา้นบาท) 16.00 32.00

จ้านวนหุน้สามัญและหุน้บุริมสิทธิถวัเฉลีย่

     ถว่งน้้าหนกั (ลา้นหุน้ : 1.00 บาท / หุน้) 880.00 880.00

ก าไรส าหรับปี (บาทต่อหุ้น) 0.18 0.34 0.41

2556
ปีบัญชี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม

25552554
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(3) งบกระแสเงินสด 
 

2554 2555 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก้าไรกอ่นภาษี 244.17 437.77 519.03

รายการปรับกระทบยอดก้าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกจิกรรมการด้าเนนิงาน

     คา่เสือ่มราคา 97.66 101.78 110.86

     คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 0.16 5.91 3.75

     เงินปันผลรับ - - -

     ส่วนแบ่งก้าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม (0.13) 0.15 0.03

     ขาดทุนจากการคนืทุนจากบริษัทร่วม 0.01

     คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 0.80

     ขาดทุน (ก้าไร) จากการจ้าหนา่ยอุปกรณ์ (0.08) (0.21) 3.72

     ขาดทุนจากการตัดจ้าหนา่ยสินทรัพย์

     ส้ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2.85 5.60 (4.92)

     ดอกเบ้ียรับ - (0.80) (20.48)

     คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 2.81 1.44 1.90

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลง 347.44 552.43 613.90

ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด้าเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

     ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น (35.20) (24.85) (13.26)

     รายไดค้า้งรับ (12.66) (69.83) (221.76)

     ยา เวชภัณฑ์ และวัสดคุงเหลือ (20.06) (5.82) (9.66)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.29 (7.78) 6.61

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.33) (11.45) 2.88

หนีส้ินด้าเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

     เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 21.89 64.65 36.22

     หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 16.11 (6.30) 6.67

     จ่ายส้ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1.42) (1.77) (1.74)

เงินสดจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 316.05 489.28 419.87

จ่ายภาษีเงินได้ (56.86) (78.54) (110.92)

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการด าเนนิงาน 259.19 410.74 308.95

(ล้านบาท)
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2554 2555 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึน้ (630.00)

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้้าประกนั  (เพ่ิมขึน้) ลดลง (0.03) (0.05) 2.01

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง - - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ - - -

เงินสดรับจากการคนืทุนจากบริษัทร่วม - - 3.50

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่กอ่สร้างอาคารเพ่ิมขึน้ - (6.36) (1.50)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - -

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (127.95) (146.95) (432.38)

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4.08) (4.08) (5.99)

เงินสดรับจากการจ้าหนา่ยอุปกรณ์ 5.13 2.26 4.64

ดอกเบ้ียรับ 0.78 0.83 18.68

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทนุ (126.14) (154.35) (1,041.04)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชี เงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 27.00 30.10 (82.10)

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกรรมการ เพ่ิมขึน้ (ลดลง) - 10.70 (10.70)

ช้าระคนืหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน - - (0.39)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน - - 1,344.61

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว - - -

ช้าระคนืเงินกูยื้มระยะยาว (23.18) - -

ดอกเบ้ียจ่าย (2.80) (1.43) (1.91)

จ่ายเงินปันผล (106.55) (165.15) (255.20)

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน (105.53) (125.78) 994.30

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 27.52 130.61 262.21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 76.08 102.82 233.43

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด สิน้งวด 103.60 233.43 495.64

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

โอนท่ีดนิเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 40.90

การจ่ายหุน้ปันผล 120.00 242.00

ซือ้ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5.42

(ล้านบาท)

 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 
 
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 8 

(4) อัตราส่วนทางการเงนิ 

2554 2555 2556

อัตราสว่นสภาพคล่อง

(Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.44 1.58 5.19

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.79 0.90 1.89

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.03 1.20 0.83

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา้ เท่า 11.22 13.74 14.58

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย วัน 32.10 26.20 24.69

อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 19.88 19.19 20.62

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วัน 18.11 18.76 17.46

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารคา้ เท่า 15.66 15.48 14.21

ระยะเวลาช้าระหนีเ้ฉล่ีย วัน 22.99 23.26 25.33

วงจรเงินสด วัน 27.22 21.70 16.83

อัตราสว่นความสามารถในการท าก าไร

(Profitability Ratio)

อัตราก้าไรขัน้ต้น ร้อยละ 30.61 35.71 34.89

อัตราก้าไรจากการด้าเนนิงาน ร้อยละ 16.69 22.98 21.96

อัตราก้าไรอ่ืน ร้อยละ 0.73 0.59 1.47

อัตราส่วนเงินสดต่อการท้าก้าไร ร้อยละ 109.58 95.93 63.33

อัตราก้าไรสุทธิ ร้อยละ 12.01 17.92 18.38

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ ร้อยละ 18.50 32.27 22.01

อัตราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการท างาน

(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 14.43 23.98 18.24

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 36.20 57.83 57.07

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.20 1.34 0.99

อัตราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.31 0.38 0.13

อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.05 0.07 0.00

อัตราส่วนความสามารถในการช้าระดอกเบ้ีย เท่า 134.31 333.62 217.89

อัตราส่วนความสามารถช้าระภาระผูกพัน เท่า 1.01 1.32 0.40

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 141.44 116.44 61.59

หนว่ย

ปีบัญชี
สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม
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14.1  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 บริษทัฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบรษิัทฯ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพของภาครัฐ โดยมี
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเป็นรายได้หลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.4 ร้อยละ 55.3 และร้อยละ 51.0 ของรายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการโรงพยาบาลในป ี2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ ทั้งนี้ บรษิัทฯ มีจุดเด่นด้านทําเลที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยู่ใน
พื้นที่ย่านอุตสาหกรรมที่สําคญั ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเ่ป็นจํานวนมาก มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีช่ือเสียงด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายกําหนดอัตราค่าบริการที่
เหมาะสมของบรษิัทฯ ส่งผลใหจ้ํานวนผูป้่วยที่มาใช้บริการเพิ่มขึน้และรายได้เตบิโตขึ้นอย่างต่อเนือ่ง โดยรายได้จากการ
ประกอบกจิการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จาก 1,417.22 ล้านบาท ในปี 2554 เปน็ 1,863.15 ล้านบาท และ 2,221.49 ล้านบาท ในป ี 
2555 และ 2556 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 19.23 ตามลําดับ ซ่ึงปจัจัยสําคัญที่ทําให้บรษิัทฯ มีรายได้
เติบโตอย่างต่อเนื่องได้แก ่

 จ านวนผูป้่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น : บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่ม
จํานวนแพทย์และพยาบาลผูใ้หบ้ริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที่มี
ความซับซ้อนสูง เปน็ผลให้สามารถดึงดูดผูป้่วยประเภทผูป้่วยทั่วไปใหเ้ข้ารับการรักษากับบรษิัทฯ เพิ่มขึ้น 
โดยจํานวนครั้งการใช้บริการของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 456,010 ครั้ง
ในปี 2554 เปน็ 520,015 ครั้งในปี 2556 (อัตราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 6.79 ต่อปี) ในขณะทีอ่ัตราการเข้าใช้
บริการใหมข่องผูป้่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยใน (IPD) มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 74 เตียงต่อวันในปี 2554 เปน็ 86 
เตียงต่อวันในปี 2556 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.80 ต่อปี) 

 รายได้เฉลี่ยต่อครัง้ในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึน้ : จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ 
รวมทั้งจากการที่บรษิัทฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท์ี่ซับซ้อนซ่ึงมีอัตราค่าบริการต่อครั้งในระดบัสูง  
ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครัง้ในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2554 ถึง 
2556 บรษิัทฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพในการใหบ้ริการทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,011 บาทต่อครั้ง เป็น 1,240 บาท
ต่อครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 13,511 บาทต่อครั้ง เป็น 15,540 บาทต่อครั้ง 

 จ านวนผูป้ระกันตนตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึน้ : บริษัทฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่
ผู้ป่วยทุกกลุ่ม จึงได้รบัความเชื่อมั่นอย่างสูงจากกลุ่มผู้ป่วยตามโครงการประกนัสังคม เป็นผลให้จํานวน
ผู้ประกันตนตามโครงการประกนัสังคมทีเ่ลือกลงทะเบียนกับบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ตามลําดับ โดยจํานวน
ผู้ประกันตนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 274,399 คนในปี 2554 เป็น 308,005 คนในปี 2556 (อัตราการเตบิโตเฉลี่ยร้อย
ละ 5.95 ต่อปี)  

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
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 อัตราค่าบริการทางการแพทยท์ี่ได้รับตามโครงการประกนัสังคมเพิ่มขึ้น : ในระหว่างปี 2554 ถึง 2556 
สํานักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอตัราค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และพิจารณาปรบัปรุงอตัรา
ค่าบริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรักษาผูป้่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง รวมถึงผลจากการที่
บริษทัฯ มีสถิติอัตราการใช้บริการของผูป้่วยที่เข้าข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ทําให้ บริษทัฯ ได้รบัรายได้ส่วนเพิ่มซ่ึงอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้
บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างตน้ ส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 2555 และ 
2556 บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 171.48 ล้านบาท 335.94 ล้านบาท และ 414.38 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 55.45 ต่อปี และสามารถรักษาอัตรากําไรให้อยู่ในระดบัที่ดี โดยมีอัตรากาํไรสุทธิใน
ช่วงเวลาดังกล่าวร้อยละ 12.0 ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 18.7 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถึงความสามารถใน
การควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เปน็อย่างดี จากนโยบายของบริษทัฯ ในการพัฒนาศักยภาพในการ
รักษาพยาบาลเพื่อดึงดดูกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ยินดีจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่ม เพื่อคุณภาพการให้บริการที่จะได้รับ
เป็นสําคัญ โดยคาดว่าจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาอัตรากําไรในระดบัดังกล่าวไว้ได้  

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ แบ่งรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายได้หลัก”) เป็น 2 กลุ่มหลักตามลักษณะผู้ป่วยคอื 
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป

     รายไดจ้ากกลุม่ผู้ป่วยนอก (OPD)              461.25           32.5              577.34           31.0              644.94           29.0
     รายไดจ้ากกลุม่ผู้ป่วยใน (IPD)              366.02           25.8              452.92           24.3              488.87           22.0

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป              827.27         58.30           1,030.26           55.3           1,133.81           51.0

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม              574.99           40.6              819.32           44.0              928.04           41.8
     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ                14.96             1.1                13.58             0.7              159.64             7.2

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ              589.95         41.70              832.90           44.7           1,087.68           49.0

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล           1,417.22        100.00           1,863.16        100.00           2,221.49        100.00

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

2554 2555 2556

 
 
 จากตารางข้างต้น บรษิัทฯ มีรายได้หลักในระหว่างปี 2554 2555 และ 2556 เปน็จํานวน 1,417.22 ล้านบาท 
1,863.16 ล้านบาท และ 2,221.49 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.20 ต่อปี  ซ่ึงการเติบโตอย่างมนีัยสําคัญ 
เป็นผลจากการที่บรษิัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มจํานวนแพทย์และพยาบาลผู้
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ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที่มคีวามซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูด
กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปให้เข้ารับการรักษากับบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ และยังส่งผลใหผู้้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียน
กับโรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัท เพิ่มขึ้นเช่นกนั โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้อยละ 17.07 ต่อปี ในขณะที่รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.78 ต่อปี ทั้งนี้ บริษทัฯ มี
นโยบายเนน้เพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเนื่องจากเปน็กลุ่มที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูงกว่าอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่ม
ผู้ป่วยตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2556 คดิเปน็สัดส่วนร้อยละ 51.0 
ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล    
 ทั้งนี้ รายได้หลักแต่ละประเภทมรีายละเอียดดังนี ้

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปแบง่ได้เปน็ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) โดย
ในระหว่างปี 2554 2555 และ 2556 บริษทัฯ มีรายได้จากกลุ่มผูป้่วยทั่วไปเป็นจํานวน 827.27 ล้านบาท 1,030.25 ล้านบาท 
และ 1,133.81 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.07 ต่อปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึน้จาก 
461.25 ล้านบาทในป ี 2554 เป็น 644.94 ล้านบาทในป ี 2556 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 18.25 ต่อป ี ในขณะที่รายได้
เฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึน้จาก 366.02 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 488.87 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉลี่ย
ร้อยละ 15.57 ต่อปี  
 สาเหตุหลักที่รายไดจ้ากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญในช่วงระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 เนื่องจาก
จํานวนการใช้บริการกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไปประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 456,010 ครัง้ในปี 2554 เปน็ 512,096 ครั้ง และ 
520,015 ครั้งในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 6.79 ตอ่ปี ในขณะอัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของ
ผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 74 เตียงต่อวันในปี 2554 เป็น 82 เตียงต่อวัน และ 86 เตยีงต่อวันในปี 2555 และ 
2556 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 7.8 ต่อป ี ซ่ึงจํานวนการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการที่บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพ
ในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บรกิารศูนย์ความงาม จุฬา
รัตน-์เรอนัวร ์ และการให้บริการศูนย์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น ซ่ึงการเพิ่มศักยภาพและความหลากหลายในการให้บริการ 
ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครัง้ในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิม่ขึ้น เนื่องจากบรษิัทฯ สามารถให้บริการทางการแพทย์
ที่ซับซ้อนซึ่งมีอัตราค่าบริการต่อครั้งในระดบัสูง นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2554 ถึง 2556 บรษิัทฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการใน
ส่วนของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เพื่อพฒันาคุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทําให้รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วย
นอกเพิ่มขึ้นจาก 1,011 บาทต่อครั้ง เป็น 1,240 บาทต่อครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผูป้่วยในเพิ่มขึ้นจาก 13,511 บาท
ต่อครั้ง เป็น 15,540 บาทต่อครัง้ 

(2) รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 

 รายได้จากโครงการภาครัฐของบริษัทฯ ในปี 2554 2555 และ 2556 เท่ากับ 589.95 ล้านบาท 832.90 ล้านบาท และ 
1,087.68 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้จากโครงการภาครัฐประกอบด้วยรายได้ 2 ประเภทหลัก คือ รายได้จากโครงการ
ประกันสังคมและรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ  
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 รายได้จากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากโครงการประกันสังคม โดยในปี 2554 2555 และ 2556
รายได้จากโครงการประกันสังคมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.5  ร้อยละ 98.4 และร้อยละ 85.3 ของรายได้จากโครงการภาครัฐ
ของบรษิัทฯ ตามลําดับ ซ่ึงปจัจยัที่ส่งผลต่อรายได้ประเภทนี้ ไดแ้ก่ (1) จํานวนผู้ประกนัตนลงทะเบียน (2) นโยบายของ
ภาครัฐในการกําหนดอัตราค่าบรกิารทางการแพทย์เหมาจ่ายและอตัราค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ และ 
(3) ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผูป้่วยตามโครงการประกันสังคม ทั้งนี้ จาํนวนผู้ประกันตนที่มีชื่อ
ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจํานวนเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยเพิ่มขึน้จาก 274,399 คน ในปี 2554 เปน็ 
287,146 คน และ 308,005 คนในปี 2555 และ 2556 ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 5.95 ตอ่ปี ในขณะที่รายไดจ้าก
โครงการประกนัสังคมต่อจํานวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจาก 2,095 บาทต่อคนต่อปีในปี 2554 เป็น 2,853  บาทต่อคนต่อปี และ 
3,013 บาทต่อคนต่อปใีนปี 2555 และ 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.92 ต่อปี โดยจํานวนผู้ประกนัตนลงทะเบียนเฉลี่ยรายปี
ของบรษิัทฯ ระหว่างปี 2554 ถึงป ี2556 แสดงดังตาราง 

 

 
จ านวนผู้ประกันตน 

(เฉลี่ย) 
รายได้จากโครงการประกนัสังคม 

(ล้านบาท) 
2554 274,399 574.99 
2555 287,146 819.32 
2556 308,005 928.04 

  

ปี 2556 บริษทัฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้การดูแลประมาณ 308,005 ราย  โดยภายหลังจากที่โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รบัการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 บริษทัฯ สามารถเพิ่มสิทธิในการรับ
ผู้ประกันตนได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ 437,000 คน  ทัง้นีภ้ายหลังการขยายโครงการในอนาคตแล้ว บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผูป้ระกันตนได้ อย่างไรก็ตามปัจจบุันผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายที่จะเร่งขยายกลุ่ม
ลูกค้าประกันสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญจ่ะเป็นไปเพือ่รองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเปน็หลกั   

ทั้งนี้ รายได้จากโครงการประกนัสังคมจําแนกประเภทได้ดังนี้ 
 รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย : สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ตามจํานวนผู้ประกนัตนที่มีชื่อลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลนั้นๆ 
โดยแบ่งรายไดป้ระเภทนี้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  
(1) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายเบือ้งต้น : ในปี 2554 อัตราค่าบริการเหมาจ่ายในเบื้องต้นคือ 1,404 บาทตอ่คน

ต่อปี และปรับเพิ่มขึน้เปน็ 1,446 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2555 ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่ายเงิน
ให้แก่บรษิัทฯ เปน็รายเดือน ดังนั้น รายได้ประกันสังคมเหมาจ่ายที่บรษิัทฯ จะได้รบัขึน้อยู่กับจํานวน
ผู้ประกันตนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน 

(2) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิม่ตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มแก่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA โดย
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนป ี 2555 โรงพยาบาลที่ได้รับการรบัรองคุณภาพระดบั HA ขั้นที่ 2 และ 
HA ขั้นที่ 3 มีสิทธิได้รับค่าบรกิารส่วนเพิ่มในอัตรา 77 บาทตอ่คนต่อปี และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมป ี
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2555 เปน็ต้นไป โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 2 จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา 40 บาทตอ่คนต่อป ี
ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 3 จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  ได้รับการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 ในขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และอยู่
ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพือ่ยื่นขอรบัรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 โดยคาดว่าจะทราบผลการรบัรอง
คุณภาพดังกล่าวภายในปี 2557  

 รายได้ประกันสังคมส่วนเพิ่ม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ : สํานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริการส่วนเพิ่มให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลักษณะความรุนแรงของโรคและ
ความถี่ในการใช้บริการของผู้ประกันตน เป็นตน้ โดยอตัราค่าบริการดังกล่าวที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รบั
จะแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกบัค่าสถิติของโรงพยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ซ่ึงแบ่งรายได้ในกลุ่มนี้แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) รายได้ส่วนเพิ่มจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง : เป็นรายไดค้่าบริการ

ประเภทใหม่ซ่ึงเริ่มใช้ในปี 2555 สําหรับกรณีที่โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน (IPD) ซ่ึงมี
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จา่ยสูง และต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผูป้่วยใน โดยสํานกังาน
ประกันสังคมใช้แนวทางการคํานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภท และกําหนดหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ค่าน้ําหนัก
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight : AdjRW) ซ่ึงกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงตาม
หลักเกณฑด์ังกล่าวคือ อาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มคี่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 โดยในปี 2555 
สํานักงานประกันสังคมกําหนดคา่บริการส่วนเพิ่มในอัตรา AdjRW ละไม่เกิน 15,000 บาท 1/  

(2) รายได้ส่วนเพิ่มตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่มีภาระเส่ียง : เปน็รายได้ทีข่ึ้นอยู่กับจํานวนการใช้
บริการของผูป้่วยตามโครงการประกันสังคม 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้ปว่ยนอกที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง 26 
ประเภทตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด (ให้น้ําหนัก 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น และ กลุ่มผู้ป่วยในซึ่งมีอาการเจบ็ป่วย
ด้วยโรคที่มคี่า AdjRW น้อยกว่า 2 (ให้น้ําหนัก 40%) โดยในปี 2554 สํานักงานประกันสังคมกําหนดค่า
กลางของอัตราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเส่ียงเท่ากับ 469 บาทต่อคนตอ่ปี และในปี 2555 มีการปรับลดค่า
กลางของอัตราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเส่ียงเหลือ 432 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากการแยกเกณฑ์กลุ่มโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงออกไปจ่ายตามรายได้ข้อ (1) 2/ ในปี 2556 อัตราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยังคงเท่าปี 2555 คือ 
432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรบัเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่าง กลุ่มผู้ป่วยนอกทีเ่ข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง 

                                                           
หมายเหตุ : 
1/  เนื่องจากในป ี 2555 ภาครัฐกําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าบริการดังกล่าวเป็นจํานวนไม่เกิน 4,460 ล้านบาท ซึ่งหากโรงพยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ใหก้ารรักษาผู้ป่วยในที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นจํานวนมาก อาจ
ส่งผลให้อัตราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อ AdjRW ต่ํากว่า 15,000 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้น บริษัทฯ จงึการรับรู้รายได้แบบอนุรักษ์นิยมโดยประเมินอัตรา
การจ่ายเงินเพิ่มต่อ AdjRW 15,000 บาทต่อคนต่อปี 
2/ การลดอัตราจ่ายเงินเพิ่มของกรณีภาระเสี่ยง 26 โรค และการยกเลกิเกณฑ์การจ่ายเงินตามอัตราการใช้บริการในปี 2555ได้รับการชดเชยด้วย
รายได้จากการให้บริการผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยคํานวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 
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26 ประเภทตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดเดิมให้น้ําหนัก 60% ปรับเพิ่มเป็นน้ําหนัก 90% และ
กลุ่มผู้ป่วยในซึ่งมีอาการเจบ็ป่วยด้วยโรคที่มคี่า AdjRW น้อยกว่า 2 เดิมให้น้ําหนัก 40% ปรับลดเปน็
น้ําหนัก 10% 

(3) รายได้ส่วนเพิ่มตามอัตราการใช้บริการทั้งหมดของผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ประกันตน : เปน็รายได้ทีข่ึ้นอยู่กับ
ความถีก่ารใช้บริการของผูป้่วยตามโครงการประกนัสังคมของบริษทัเทียบกับผู้ป่วยตามโครงการ
ประกันสังคมทั้งประเทศ โดยในปี 2554 สํานักงานประกันสังคมกําหนดอตัราจ่ายเงนิเพิ่มระหว่าง 30 
บาทต่อคนต่อปี ถึง 100 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้รายได้ส่วนเพิ่มประเภทนี้ถูกยกเลิกตั้งแตป่ี 2555 เป็นต้น
ไป 2/ 

 รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง : การให้บริการรักษาพยาบาลบางประเภท 
โดยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง บรษิัทฯ สามารถเบิกค่าบริการได้ตามที่ใหบ้ริการรักษาแกผู่้ป่วยจริง 
ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดไว้ ซ่ึงหากมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการเป็น
จํานวนมาก จะเปน็ผลให้บริษทัได้รับรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึน้ตามได้วย โดยการให้บริการดังกล่าว อาทิเช่น 
การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมบีําบดัแก่ผู้ป่วยโรคมะเรง็ การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดใส่อวัยวะ
เทียมในการบําบัดรักษาโรค การผ่าตัดสมอง  เป็นต้น  

 ทั้งนี้ ในปี 2555 บรษิัทฯ มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 
เป็นผลสืบเนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกันตนที่เลือกลงทะเบียนกับบริษทัฯ (2) สํานักงานประกันสังคม
พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้
การรักษาผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้กลุ่มผู้ปว่ยประกันสังคมได้รบับริการที่มคีุณภาพที่เหมาะสม และ 
(3) จากการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสใหบ้ริการผู้ป่วยตามโครงการ
ประกันสังคมที่เข้าข่ายภาระเส่ียง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมสีถิติอัตราการใช้บริการของผูป้่วยที่เข้าข่ายภาระเส่ียงอยู่ใน
ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลทั่วประเทศทีเ่ข้าร่วมระบบประกันสังคม บรษิัทฯ จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซ่ึงอ้างอิง
ตามค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น  
 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รบัจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการรักษาโรคทั่วไปกับ สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 
แต่บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามที่ใหบ้ริการรักษาแก่
ผู้ป่วยจริง ภายใตเ้งื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ สปสช. กําหนด ทัง้นี้ การรักษาพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว อาทิเช่น การ
ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกดิน้าํหนักน้อยที่อยูใ่นภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผูป้่วยกรณี
อุบัติเหตุหรอืเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พิ่มเรื่อง
การให้บริการผูป้่วยหัวใจ ส่งผลให้รายได้จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) เพิ่มสูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
เมื่อเปรียบเทียบในปี 2554 2555 และ 2556 เท่ากับ 14.96 ล้านบาท 13.58 ล้านบาท และ 159.64 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 1,055.97  
                นอกจากนี้ รายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 
14.7 ของรายได้จากโครงการภาครัฐในป ี2554  2555 และ ปี 2556 ตามลําดับ  
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 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทนุ”) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบคุลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และคา่เส่ือมราคา และต้นทนุอื่นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2554 2555 
และ 2556 บรษิัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จํานวน 983.45 ล้านบาท 1,197.83  ล้านบาท และ1,446.44 
ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงคดิเปน็สัดส่วน ร้อยละ 69.4 ร้อยละ 64.3 และร้อยละ 65.1 ของรายได้หลัก ตามลําดับ   
 บริษทัฯ มีสัดส่วนต้นทนุต่อรายได้ในปี 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับป ี2554 เป็นผลจากการที่บรษิทัฯ สามารถบริหาร
ต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการประกันสังคม สาเหตุดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น นอกจากนี้ ยังเปน็ผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายค่าบริการทางการแพทยข์องสํานกังานประกันสังคม โดย
ในอดีตที่ผ่านมา ในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่สามารถให้การรักษาผูป้่วยตามโครงการประกันสังคมได้ในบางโรค บริษทัจะ
ดําเนินการส่งต่อผูป้่วยไปรักษายังโรงพยาบาลระดบัสูงกว่า (Supra Contractor) ซ่ึงมีความพร้อมในการรักษามากกว่าบริษัท
ฯ โดยบริษทัฯ มีหน้าที่ตอ้งรับผดิชอบต้นทุนในการใหบ้รกิารรักษาพยาบาลตามที่โรงพยาบาลระดับสูงกว่าเรียกเกบ็ 
อย่างไรก็ดี ในปี 2555 สํานักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยกําหนดใหโ้รงพยาบาลระดับสูงกว่า
สามารถเรียกเก็บต้นทนุในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลจากสํานักงานประกันสังคมได้โดยตรง ในกรณีที่รับส่งต่อผูป้่วยใน
ซ่ึงป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) ดังนั้น ในป ี2555  บรษิัทฯ จึงไม่ต้องรับผดิชอบตน้ทุนใน
การรักษาพยาบาลสําหรับการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มดงักล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลของบริษัทโดยรวมลดลง ในปี
2556 ได้รับผลต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของสํานักงานประกันสังคมปี 2555 
ดังกล่าวข้างต้น ทําใหต้้นทนุการรักษาพยาบาลของบรษิัทโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2555  แต่ที่มีปรบัเพิ่มสูงขึน้ 0.8%
เนื่องจากการเพิ่มจํานวนบคุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรบัการขยายของบรษิัทในปี 2557  
 
 ทั้งนี้ ต้นทนุหลักของบรษิทัฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 31.3 และร้อยละ 24.6 ของต้นทุนรวมในปี 2556 ตามลําดับ  

  ก าไรขั้นต้น 

 

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,417.22 100.0 1,863.15 100.0 2,221.49 100.0 
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (983.45) (69.4) (1,197.83) (64.3) (1,446.44) (65.1) 

ก าไรขั้นต้น 433.77 30.6 665.32 35.7 775.05 34.9 

 
บริษทัฯ มีกําไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 2555 และ 2556 บรษิัทฯ มกีําไรขั้นต้นเป็น

จํานวน 433.77 ล้านบาท 665.32 ล้านบาท และ 775.05 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเปน็อัตรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 30.6 ร้อยละ 
35.7 และร้อยละ 34.9 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่อัตราส่วนกําไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ สามารถทํากําไรขั้นต้นทั้งจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
และกลุ่มผู้ป่วยโครงการด้านสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากําไรขั้นต้นในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปสูงกว่า
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อัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มผูป้่วยโครงการด้านสวัสดิการของภาครฐั สําหรับในปี 2555 และปี 2556 บรษิัทฯ มีกําไรขั้นตน้
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 35.7 และร้อยละ 34.9 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคัญ
ของรายได้จากโครงการประกันสังคม และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคมไปรับการ
รักษายังโรงพยาบาลระดบัสูงกว่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว   

รายได้อื่น 

 บริษทัฯ มีรายได้ประเภทอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบด้วย รายได้ค่า
เช่า รายได้ค่าสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้การอบรมผู้ช่วยพยาบาล และรายได้อื่นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2554 
2555 และ 2556 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายได้ประเภทนี้ต่ํากว่าร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในระหว่างปี 2554, 2555 และ 2556 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 197.26 ล้านบาท 237.14 ล้านบาท 
และ 287.25 ล้านบาท ตามลําดับโดยการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญเ่ป็นผลจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทน
พนักงานและจํานวนพนักงานเพือ่รองรับการเตบิโตของบริษทัฯ และการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารประเภทอืน่ๆ ซ่ึง
เป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนผูป้่วย 
 ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารเปรียบเทียบกบัรายได้รวม คดิเปน็สัดส่วน ร้อยละ 13.8 ร้อยละ 12.7 และร้อย
ละ 12.7 ในระหว่างปี 2554, 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
อันเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดงักล่าวต่ํากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯแม้ว่าในปี 2555 ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับเพิ่ม
ค่าแรงขัน้ต่ําเปน็ 300 บาทต่อวัน โดยบริษทัฯ มีนโยบายรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้พนักงานลดค่าใช้จ่ายประเภทนี้ อาทิ การ
ลดการใช้ลิฟท์ ปิดไฟในช่วงกลางวัน การใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บรหิาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผูบ้ริหาร เป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 
50 ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารทั้งหมด    
 
 ก าไรจากการด าเนินงาน  
 ในระหว่างปี 2554, 2555 และ 2556 บรษิัทฯ มีกําไรจากการดําเนนิงานเป็นจํานวน 246.84 ล้านบาท 439.43 ล้าน
บาท และ 520.96 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 17.3 ร้อยละ 23.4 และร้อยละ 23.1 
ตามลําดับ  

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 

 ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมเป็นผลกําไรที่รับรู้ตามสัดส่วนจากการลงทุนใน บริษทั จุฬารัตน์ไต
เทียม จํากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จํากัด (บรษิัทย่อยของบริษทัฯ) โดยในระหว่างปี 2554, 2555 
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และ 2556 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวเป็นจํานวน 0.13 ล้านบาท  และมีส่วนแบ่งขาดทุนในป ี2555 จํานวน 0.15 ล้าน
บาท ปี 2556 จํานวน 0.03 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ ในปจัจุบันจุฬารัตน์ไตเทียมได้หยุดการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บรษิัทฯ ร่วมกับทีมแพทยผ์ู้เช่ียวชาญเปิดใหบ้ริการ
ฟอกไตภายใต้การดําเนินงานของตนเอง และอยู่ระหว่างการชําระบญัชี แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 บรษิัทฯ จะไม่มี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่าวในอนาคต                 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายเงนิกู้ยืมธนาคาร โดยบรษิทัฯ มีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจํานวน 2.81 ล้านบาท 1.51 ล้านบาท และ 1.90 ล้านบาท ในปี 2554, 2555 และ 2556 ตามลําดับ ทั้งนี้ บรษิัทฯ 
ชําระคืนเงนิกู้ยืมระยะยาวทั้งจํานวนในระหว่างปี 2554  ทําให้ค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลงอย่างต่อเนื่อง  ในระหว่างปี 2555 
และปี 2556  บรษิทัใช้เงนิกู้ระยะส้ันเป็นครั้งคราวเพื่อบรหิารสภาพคล่อง     

 ภาษีเงินได้นติิบุคคล 

 ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในปี 2554, 2555 และ 2556 เป็นจํานวน 72.69 ล้านบาท 101.83 ล้านบาท และ 104.65 ล้าน
บาท ตามลําดับ ทัง้นี้ ในปี 2555 อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 30 เปน็ร้อยละ 23 และปี 2556 อัตรา
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตามนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และดึงดดูเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

 บริษทัฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 2555 และ 2556 บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 171.48 ล้าน
บาท 335.94 ล้านบาท และ414.38 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นผลจาก (1) จํานวน
ผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น (2) จํานวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น (3) อัตราคา่บริการเหมาจ่ายรายคนตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น
จาก 1,404 บาทต่อคนต่อปี เป็น 1,446 บาทต่อคนต่อป ี (4) รายได้ส่วนเพิ่มตามโครงการประกันสังคมจากการให้การรักษา
ผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซ่ึงเริ่มใชใ้นป ี2555 (5) สถิติอัตราการใช้บริการ
ของผูป้่วยที่เข้าข่ายภาระเส่ียงเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ บริษทัฯ จงึได้รบัรายได้ส่วนเพิ่มซ่ึงอ้างอิง
ตามค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น (6) สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ลดลง ทั้งจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทนุค่าใช้จ่ายและจากการลดภาระต้นทุนการรักษาพยาบาลทีจ่่ายให้แก่โรงพยาบาลระดับสูง
กว่า (Supra Contractor) ในกรณีที่ให้การรักษาผู้ป่วยประกันสังคมประเภทผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง (AdjRW 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2) และ (7) อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ปรบัลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 20  ตาม
นโยบายของภาครัฐ  บริษทัฯ มีอัตรากําไรสุทธิเป็นร้อยละ 12.0 ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 18.4 ในระหว่างปี 2554 
2555 และ 2556 ตามลําดับ ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่
ลดลง โดยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 68.9 ร้อยละ 63.9 และ 
ร้อยละ 64.2 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 13.8 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 
12.7 ในระหว่างปี 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ    
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14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.1.3.1  สินทรัพย ์

 สินทรัพย์ของบริษทัฯ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพย์หมุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหนีก้ารค้า รายได้
ประกันสังคมค้างรบั ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม เงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้) โดยสินทรัพย์รวมของบรษิัทฯ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 1,251.85 ล้านบาท 1,549.84 ล้านบาท และ 2,994.48 ลา้นบาท ตามลําดับ โดยมี
สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างร้อยละ 32.4 ถึงร้อยละ 59.0 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างตน้  
 ทั้งนี้ สินทรัพย์ประเภททีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ เปน็รายการทีม่ีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์ในปี 2554 และ 
2555 โดยมีสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 67.6 ร้อยละ 58.8 และส่วนในปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 41.0 เนื่องจากบรษิัทมี
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มสูงขึ้นจากการที่บรษิัทไดเ้งินจากการระดมทนุผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2556   และอยู่ระหว่างการใช้จ่ายเงินในการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งตามแผนการขยายของบริษทัฯ 
 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มีสินทรัพย์
หมุนเวียนจํานวน 405.67 ล้านบาท 638.62 ล้านบาท และ 1,766.95 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ และรายได้ประกันสังคมค้างรบั ซ่ึงเป็นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ป ี 2556 มยีอดรายได้ประกันสังคมค้างรับเพ่ิมสูงขึ้น 221 ล้านบาท
และมียอดเงนิสดและเงนิฝากธนาคารที่สูงขึน้จากการทีบ่ริษทัได้เงนิจากการระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2556 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน จากปี 2554 และ 2555 บรษิัทฯ จํานวน 828.16 ล้านบาท 873.57 ล้านบาท และปี 2556 จํานวน 1,195.92 ล้านบาทเกิด
จากแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลในอนาคต  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษทัฯ มเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเปน็จํานวน 102.82 ล้าน
บาท 233.43 ล้านบาท และ 1,125.64 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2556 บรษิัทมียอดเงนิสดและเงนิฝากธนาคารที่สูงขึน้จากการ
ที่บรษิัทไดเ้งินจากการระดมทนุผา่นตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

 ลูกหนี้การค้า 

  บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เปน็จํานวน 119.42 ล้านบาท 138.75 ล้าน
บาท และ 151.52 ล้านบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการขยายธุรกิจของบริษทัฯ อย่างไร
ก็ดี ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เป็นจํานวน 32 วัน 26 วัน และ 25 วัน 
ตามลําดับ ในขณะที่สัดส่วนลูกหนี้การค้าค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.0 ในปี 2554 เปน็ร้อยละ 85.4 ในป ี
2556 โดยการที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงและสัดส่วนลูกหนี้คา้งชําระไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น เป็นผลจาก บริษทัฯ มี
นโยบายการดูแลลูกหนี้อย่างเข้มงวด รวมถึงมีนโยบายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยในการควบคุมและบรหิาร
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ลูกหนี้ ทั้งนี้ บริษทัฯ มีการกําหนดนโยบายการให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกหนี้คู่สัญญา โดยมีระยะเวลา 30 วัน และตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน ในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชําระนานเกิน 180 วัน ในขณะที่กลุ่มลูกหนี้กองทนุทดแทนผูป้ระสบภัยจาก
การทํางานและลูกหนี้ สปสช. บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนหากค้างชําระเกิน 1 ปี  
 กรณีการตัดหนี้สูญ ฝ่ายบัญชกีารเงินจะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการตามนโยบายบรษิัทฯ และหากไม่
สามารถเรียกชําระหนี้ได้ จะขออนุมัติฝ่ายบรหิารเพื่อตัดจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี ้   
 ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556  แยกรายละเอียดตามอายุลูกหนี้การค้า แสดง
ตามตารางดังนี ้  
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อายุลูกหนี้คงคา้งนับจากวันทีถึ่งกา้หนดช้าระ

คา้งช้าระ

     ไม่เกนิ 3 เดอืน 98.41 82.0 115.21 86.7 125.25 85.4

     3 - 6 เดอืน 15.71 13.1 16.85 12.7 17.76 12.1

     6 - 12 เดอืน 8.77 7.3 5.53 4.2 8.62 5.9

     มากกว่า 12 เดอืน 3.98 3.3 6.73 5.1 8.79 6.0

รวมลูกหนี้การคา้ 126.88 105.7 144.32 108.6 160.42 109.4

หัก : คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู (6.87) (5.7) (11.45) (8.6) (13.75) (9.4)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ 120.00 100.0 132.87 100.0 146.67 100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556อายุลูกหนี้การค้าคงค้าง 2554 2555

 
 

 ลูกหนี้อืน่ 

 ลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ เปน็ลูกหนี้ทั่วไปซ่ึงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการประกอบกจิการโรงพยาบาล โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มีลูกหนี้อื่นเป็นจํานวน 2.56 ล้านบาท 5.88 ล้านบาท และ 4.84 ล้านบาท 
ตามลําดับ  

 รายได้ประกันสงัคมค้างรับ 

 รายได้ประกันสังคมค้างรบั ไดแ้ก่ รายได้ที่รอการจ่ายชําระจากสํานักงานประกันสังคมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
 (1) รายได้ประกันสังคมค้างรับซึง่อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ ได้แก่ (1.1) รายได้ค้างรับที่อ้างอิงตามอัตราการ
ใช้บริการทางการแพทย์ทัง้หมด ซ่ึงใช้ในปี 2554 แตเ่ลิกใช้ตั้งแตป่ี 2555 (1.2) รายได้ค้างรับที่อ้างอิงสถิติผู้ป่วยในที่ป่วยด้วย
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โรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซ่ึงเริ่มใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรบัทีอ่้างอิงสถิติผู้ป่วยที่มีภาระ
เสี่ยง ทั้งนี้ สํานักงานประกนัสังคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถติิผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกนัสังคมทั่ว
ประเทศเพื่อใช้ในการคํานวณการจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มดังกล่าวใหแ้ก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลัง ซ่ึงบรษิัทฯ จะใช้
สมมุติฐานที่เหมาะสมในการประมาณการรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับในแต่ละงวด 
 (2) รายได้ประกนัสังคมค้างรับอืน่ๆ เป็นผลจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 
อาทิ การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมบีําบดัแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดใส่
อวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค เป็นต้น ซ่ึงภายหลังการใหบ้รกิารรักษา บริษัทฯ จะส่งเอกสารหลักฐานการให้บริการ
เพื่อประกอบการเบิกค่าบริการจากสํานักงานประกันสังคมต่อไป  
 รายได้ประกันสังคมค้างรบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 2555 และปี 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดต้ามอัตราการใชบ้ริการทางการแพทย์คา้งรับ 17.52 14.8% - 0.0% - 0.0%
รายไดค้า่บริการทางการแพทย์สา้หรับผู้ปว่ยในซึง่

ปว่ยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ้่ายสงู

- - 75.68 75.3 111.87 32.6

รายไดท้างการแพทย์ภาระเสีย่งคา้งรับ 68.94 58.3% 77.33 41.5% 106.02 36.5%

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 33.37 28.2% 35.46 19.0% 75.62 26.0%

รวมรายได้ประกันสังคมค้างรับ 119.83 101.4% 188.47 101.1% 293.51 101.1%

หัก คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู (1.66) -1.4% (2.08) -1.1% (3.08) -1.1%

รวมรายได้ประกันสังคมค้างรับ-สุทธิ 118.17 100.0% 186.39 100.0% 290.43 100.0%

2556
รายได้ประกันสังคมค้างรับ

2554 2555

 
 
 รายได้ค้างรับที่เพิ่มขึ้น 105.04 ลา้นบาทเป็นผลจากแนวทางการกาํหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วย
โรคที่มคี่าใช้จ่ายสูงซึ่งเริ่มใช้ในป ี2555 โดยรายไดค้้างรับอนัเนื่องมาจากรายได้ประเภทดังกล่าวมีมูลค่า 75.68 ล้านบาทในป ี
2555 และมีมูลค่า 111.87 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้น 36.19 ล้านบาท  และรายได้ทางการแพทย์ภาระเส่ียงค้างรบั ในปี 2556 
เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555ด้วยมูลค่า  28.69 ล้านบาท และรายได้ประกันสังคมค้างรบัอื่นในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 เป็น
จํานวนเงนิ 40.16 ล้านบาท 
 
               รายได้ส านักงานประกนักันสขุภาพแห่งชาติค้างรบั 
       
               รายได้ค้างรับจากสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในป ี 2555 และ 2556  จํานวน 5.25 ล้านบาทและ จํานวน
116.71 ล้านบาท ตามลําดับ  เนือ่งจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3  เปิดศนูย์หัวใจครบวงจรในไตรมาส 1/2556 และเปน็ศูนย์
รับส่งต่อโรคหัวใจของสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2556 มีรายได้จากกรณีดังกล่าวสูงถึง 139.50 ล้านบาทส่งผล
ให้มียอดค้างรับณ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น 116.71 ล้านบาทปัจจบุันบรษิัทฯมีนโยบายติดตาอย่างใกล้ชิด 
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 ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 บริษทัฯ มียา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ (“สินค้าคงเหลอื”) เป็นจํานวน 
59.50 ล้านบาท 65.32 ล้านบาท และ 74.98 ล้านบาท ตามลําดับ และในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เป็นจํานวน 18 วัน 19 วัน และ 17 วัน ตามลําดับ 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 18 วันในปี 2554 เปน็ 19 วันในปี 2555 เป็นผลจากการเก็บสํารองยา 
เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นที่มีมูลค่าสูง เพื่อรองรับการเปิดศูนยห์ัวใจและการให้บริการที่ซบัซ้อนมากขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2555 
บริษทัฯ มีสินค้าคงเหลือประเภท อุปกรณ์การแพทย์ ซ่ึงเป็นผลจากการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบรษิัท ไทยแอ
มดอน จํากัด ซ่ึงในกรณีที่โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัทเป็นผู้สั่งซ้ือ เมื่อชําระเงินค่าสินค้าและรบัมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
อุปกรณ์การแพทย์จะถูกโอนเปลีย่นจากรายการสินค้างคงเหลือเปน็รายการเป็นสินทรัพย์ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ต่อไป 
ทั้งนี้ หากไม่นบัรวมอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจะลดลงเหลือประมาณ 18 วัน 
 รายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทแสดงดังตาราง 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 43.03 72.3 34.74 53.2 43.49 58.0

เวชภัณฑ์ 7.97 13.4 7.13 10.9 7.39 9.9

อุปกรณ์การแพทย์ - - 4.37 6.7 2.73 3.6

วัสดอ่ืุน 8.50 14.3 19.08 29.2 21.37 28.5

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ 59.50 100.0 65.32 100.0 74.98 100.0

สินค้าคงเหลือ 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 2555

 
 
   บริษทัฯ ตั้งสํารองสินค้าคงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอายุในระดับต่ํา เนื่องจาก บริษทัฯ มีการบรหิาร
สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดใหเ้จ้าหน้าทีท่ําการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ ในคลังสินค้าและหอผูป้่วย
ทุกเดือน นอกจากนี้ บรษิัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผูจ้ัดจําหน่ายยา จงึสามารถเปลี่ยนคืนยาที่ใกล้หมดอายุกับผู้จัดจําหน่ายได้    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ ลงทุนใน บรษิทั จุฬารตัน์ไตเทียม จํากัด โดยเป็นการลงทุนผ่านบรษิัท บางปะกงเวชชกิจ จํากัด (บรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และมมีูลค่าการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจํานวน 3.54 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ในปจัจบุันจุฬารัตน์ไตเทียมได้หยุดการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ ร่วมกับทีมแพทยผ์ู้เช่ียวชาญเปิดใหบ้ริการฟอก
ไตภายใต้การดําเนินงานของตนเอง โดยจุฬารัตน์ไตเทียมอยูใ่นระหว่างการชําระบัญชี และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2556     
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เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

บริษทัฯ ลงทุนในบรษิัท ยูบี (ไทยแลนด์) จํากัด (“ยูบ”ี) เพื่อเป็นบริษัทตัวกลางในการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 และมีมูลค่าการลงทุนตามราคาทุนจํานวน 0.80 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ยูบีมีผลการดําเนิน
ขาดทนุต่อเนือ่ง บรษิัทฯ จึงตดัจําหน่ายเงนิลงทนุดังกล่าวแล้วทั้งจาํนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของบริษทัฯ คือ ทีด่ินรอการพัฒนาของบรษิัทฯ ซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพื่อพัฒนา
หรืออาจจําหน่ายทีด่ินดงักล่าวในอนาคต โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2555 และ 2556 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนของบรษิัทฯ มีมูลค่าทุนเปน็จํานวน 73.47 ล้านบาท และ 114.37 ล้านบาทและ114.37 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่มี
มูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มจีํานวน 89.62 ล้านบาท และ 131.33 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ด ี
บริษทัฯ มีนโยบายทางบัญชีแบบอนุรักษ์นิยม จงึเลือกบนัทึกบญัชีตามมูลค่าทุนที่ได้รับที่ดนิดังกล่าว 
 มูลค่าทางบัญชขีองอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน (ตามมูลค่าทนุ) เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 40.90 ล้านบาทใน
ระหว่างปี 2555 เป็นผลจากการโอนที่ดนิของบรษิัทย่อยแห่งหนึง่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เนื่องจากเดิมบริษทัฯ 
วางแผนใช้ที่ดนิดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้ชะลอโครงการดงักล่าวในปัจจุบนั บรษิัท
ฯ จึงโอนเปลี่ยนประเภทบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวจากบัญชีที่ดนิและส่วนปรับปรุงทีด่ินเป็นบัญชอีสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนในปปีัจจุบนั   

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556  บริษัทฯ มีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เปน็จํานวน 754.69 ล้านบาท 
759.20 ล้านบาท และ 1,081.55 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบรษิทัฯ ลงทุนใน ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบ้ริการและรองรับโอกาสในการเตบิโตในอนาคต โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจํานวน 102.91 ล้าน
บาท 100.44 ล้านบาท และ 342.83 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงสินทรพัย์หลักที่บรษิัทฯ ลงทุนคือ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ทั้งนีเ้พื่อรองรับการสร้างโรงพยาบาลส่วนต่อขยายในอนาคต     

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556  บริษัทฯ มี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจํานวน 6.77  ล้านบาท 8.57 ล้านบาท และ 10.79 ล้านบาท ตามลําดบั ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ย่างต่อเนือ่งเพื่อรองรบัการขยายตัวของธุรกิจ  

14.1.3.2 หนี้สิน 

 หนี้สินของบรษิัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หนี้สินหมุนเวียน (ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึกําหนดชําระใน 1 ปี เปน็ต้น) และหนี้สินไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงนิ
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นต้น) โดยหนี้สินรวมของบรษิัทฯ ณ วันที่ 
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31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556  มีจํานวน 296.07 ล้านบาท 423.27 ล้านบาท และ 355.84 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี้สิน
หมุนเวียนมีสัดส่วนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 95.2 ถึงร้อยละ 95.7 ของหนี้สินทั้งหมด ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่เป็นรายการที่มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มหนี้สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 
2556 มีสัดส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นต่อหนี้สินรวมร้อยละ 56.75 ร้อยละ 54.96 และร้อยละ 75.56 ตามลําดับ โดย
เจ้าหนี้การค้าหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ซ่ึงบริษทัฯ จัดซื้อเพื่อให้บริการทางการแพทย ์
ในขณะที่เจ้าหนี้อืน่ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทยค์้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อืน่ๆทีเ่กี่ยวกับการก่อสร้างและ
ส่วนเพิ่มขยายอาคาร  

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 

 ในระหว่างปี 2555 บรษิัท ไทยแอมดอน จํากัด กู้ยืมเงินระยะส้ันจากกรรมการของบริษทัฯ เปน็จํานวน 10.70 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดซ้ือเครื่องมือแพทยใ์ห้แก่บริษทัฯ ซ่ึงในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบรษิัทใน
ระหว่างไตรมาส 4 ปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ พิจารณาลงทนุซื้อ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของ บริษทั ไทยแอมดอน จํากัด เป็นผลใหเ้งินกูย้ืมระยะส้ันจากกรรมการจํานวน 10.70 ล้านบาทดังกล่าว
ปรากฎในงบการเงินของบริษทัฯ ทั้งนี้ บรษิัทฯ ชําระคืนเงินกู้ยืมดงักล่าวภายในปี 2556 

  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงนิของบริษัทฯ เปน็เงนิกู้ยืมระยะส้ัน ประกอบด้วยเงนิกู้เบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้
เงิน ซ่ึงบรษิัทฯ เบิกใช้เป็นครั้งคราวเพื่อการบริหารสภาพคล่องในการดําเนินการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 
บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคงค้างเปน็จํานวน  52  ล้านบาท 82.10 ล้านบาทตามลําดับในปี 2556 ไม่มี
ยอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหบ้ริษทัที่มีลักษณะเปน็บรษิัทมหาชนต้องเปดิเผย
ประมาณการจํานวนเงนิสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน โดยเริ่มมผีล
บังคบัใช้ในปี 2554 ซ่ึงในส่วนของบริษทัฯ ได้ทําการประเมินค่าใช้จ่ายดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 
เป็นจํานวน 14.22 ล้านบาท, 18.06 ล้านบาทและ 11.40 ล้านบาท ตามลําดับ 

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บรษิทัฯ มีภาระผูกพันรวมจํานวน 339 ล้านบาท แบ่งเป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่าย
ฝ่ายทุนจํานวน 85 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานจํานวน 29 ล้านบาท ทัง้นี้ ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วยภาระผูกพันเพื่อการก่อสร้างอาคารแหง่ใหมข่องโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จํานวน 44 ล้านบาท 
และเพื่อการซ้ืออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จํานวน 41 ล้านบาท และบรษิัทมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับเงนิลงทนุที่ยัง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 
 
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 24 

ไม่เรียกชําระในบรษิัทย่อยมูลค่า 225 ล้านบาท   นอกจากนี้เดอืนมกราคม 2557 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่ จํานวน 9 ล้านบาท 

14.1.3.3 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 บริษทัฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้ทัง้หมดจํานวน 955.79 ล้านบาท 1,126.57 ล้านบาท 
ตามลําดับ ซ่ึงสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุจากการที่บรษิทัฯ สามารถทํากําไรได้มาโดยตลอด 
ในปี 2556 บริษทัฯ มีส่วนของผูถ้ือหุ้นทัง้หมดจํานวน 2,638.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษทัได้ระดมทุนโดยการจําหน่ายหุน้
สามัญเพิ่มทุนครัง้แรกผ่านตลาดหลักทรัพย์จํานวน 220 ล้านหุน้ทําใหบ้ริษทัมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 880 ล้านบาท
เป็น 1,100 ล้านบาท และส่งผลให้บรษิัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มจาํนวน 1,132.88 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ตัง้แต่ปี 2554 ถึง 2555 บริษทัฯ มีการจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญและผู้ถือหุน้บุริมสิทธิอ์ย่างสม่ําเสมอ 
โดยลักษณะการจ่ายเงนิปันผลมีทัง้จ่ายเปน็เงนิสดและจ่ายเปน็หุ้นปนัผล 

ในระหว่าง ปี 2555 บริษทัฯ มกีารปรับโครงสร้างส่วนทุนเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษทัฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท (จํานวนหุน้เปลี่ยน
จาก 63.8 ล้านหุน้ เปน็ 638.0 ล้านหุ้น) 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.0 ล้านหุ้น เปน็ 1,100.0 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุจากกําไร
สะสม (หุ้นปันผล) จํานวน 242.0 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์จํานวน 
220.0 ล้านหุ้น 

- เปลี่ยนหุ้นบรุิมสิทธิ์ทั้งหมดจํานวน 200.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 200.0 ล้านหุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท   

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 

 โครงสร้างทางการเงินของบรษิัทฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงนิหลักของบรษิัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 แสดงดังนี้  

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น อยู่ในระดับ 0.31 เท่า 0.38 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลําดับ  
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดบั 0.05 เท่า 0.07 เท่า และ 0.00 เท่า  

ตามลําดับ  
- อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย อยู่ในระดบั 134.31 เท่า 333.62 เท่า และ 217.89 เท่า ตามลําดับ 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม
โรงพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิด
เป็น 0.38 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลําดับ ในขณะทีค่่าเฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบียนกลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนดังกล่าวคิดเปน็ 
0.54 เท่า และ 0.76 เท่า ตามลําดับ แสดงให้เห็นถึงการดําเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษน์ยิม ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มี
ศักยภาพในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทนุขยายกิจการในอนาคต 
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14.1.3.5 สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

 รายละเอียดแหล่งที่มาและแหลง่ใช้ไปของกระแสเงนิสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 
 

2554 2555 2556

เงนิสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมการด้าเนนิงาน 258.41 410.74 308.95

เงนิสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมการลงทนุ (126.14) (154.35) (1,041.04)

เงนิสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ (105.53) (125.78) 994.30

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 26.74 130.61 262.21

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ต้นงวด 76.08 102.82 233.43

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด สิน้งวด 102.82 233.43 495.64

(ล้านบาท)(ล้านบาท)
ปีบัญชี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม

 
 
 จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 171.48 ล้านบาท  335.94 ล้าน
บาท เป็น 414.38 ล้านบาท ตามลําดับ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2556 ลดลงเนื่องจากมียอดเงินค้างรับจาก 1.)
สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)จํานวน 121.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555  จํานวน 116.71 ล้านบาท สืบเนื่อง
จากการตั้งเบิกเงินในโครงการศูนย์รับส่งต่อผูป้่วยหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดใหด้ําเนินการในไตรมาส 1 
ปี 2556 และอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเงนิดังกล่าว 2.)สํานักงานประกันสังคมจํานวน 293.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555  
จํานวน 105.05 ล้านบาท จากการตั้งเบิกเงินกรณีค่าบริการทางการแพทย์สําหรับผูป้่วยด้วยโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูง 36.19 ล้าน
บาท และการตั้งเบิกเงินกรณีกายอุปกรณ์  40.17 ล้านบาท และกรณีค่าบริการทางการแพทย์ภาระเส่ียง 28.69 ล้านบาท 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ในระหว่างปี 2554 2555 และ ป ี2556 บริษทัฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 1.44 เท่า 1.58 
เท่า และ 5.19 เท่า ในขณะที่มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 0.79 เท่า 0.90 เท่า และ 1.89 เทา่ 
ตามลําดับ ทั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษทัฯ มีแนวโน้มปรับตัวดขีึ้น
อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงศักยภาพในการชําระภาระผูกพันระยะสั้นได้เปน็อย่างดี 

 วงจรเงินสด 

 ในระหว่างปี 2554 2555 และ 2556 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉลี่ยคดิเปน็ 27 วัน 22 วัน และ 17 วัน ตามลําดับ โดย
วงจรเงนิสดดังกล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าบริษัทฯ ต้องเตรียมเงนิสดเพื่อรองรับการดําเนนิธุรกิจโดยเฉลี่ยประมาณ 22 วัน ซ่ึงที่
ผ่านมาบริษทัฯ บรหิารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเปน็หลัก โดยใช้เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพื่อเสริม
สภาพคล่องเป็นครั้งคราว 
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14.1.3.6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนตอ่ผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอตัราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นในปี 2554, 2555 และปี 2556  คิดเป็นร้อยละ 18.50 ร้อยละ 32.27 และร้อยละ 22.01 ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นผลจาก  

(1) ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทนุและค่าใช้จ่าย : อัตรากําไรสุทธิ (Net Profits Margin) เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
โดยในปี 2554, 2555 และ 2556 คิดเป็นร้อยละ 12.01 ร้อยละ 17.92 และร้อยละ 18.38 ตามลําดับ  

(2) ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ : อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) เพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เปน็ผลจากความสามารถในการสร้างของรายได้ของบรษิทัฯ สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ 
โดยอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2554, 2555 และ 2556 คดิเปน็ 1.20 เท่า  1.34 เท่า และ 0.99 ตามลําดับ   

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรในพื้นที่ให้บริการ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบรษิัท ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และในปี 2557  บริษทัมีแผนการขยายพ้ีนที่การให้บริการไปในจงัหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี พี้นที่
ดังกล่าวมีพนักงานทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปน็จํานวนมาก และที่ผ่านมา มีประชากรโยกย้ายเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซ่ึงเปน็ผลดตี่อธุรกิจของบริษทัฯ เนื่องจากมีฐานผู้ป่วยเพิ่มขึน้ ทั้งในส่วน
ของกลุ่มโครงการประกันสังคมและกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในป ี 2558 จะทําให้ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยได้รบัประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมผีู้ปว่ยเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริการในระดับสูง รวมถึงการมีบุคลากรที่มคีุณภาพ ประกอบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในระดับ
ต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนที่มคีณุภาพการรักษาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ แม้กลุ่มผู้ป่วยของบรษิัทฯ ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มผูป้่วยภายในประเทศ แต่จากการที่บรษิัทฯ มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะด้าน ประกอบกับการที่
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคอื โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก AEC ในอนาคต 

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  

 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปคิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 58.4 ร้อยละ 55.3 และร้อยละ 51.0 ในปี 2554 2555 และ 2556 
ตามลําดับ แม้สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปลดลงในป ี 2555 และ 2556  เมื่อเทียบกับปี 2554 แต่มูลค่ารายได้และ
จํานวนผูป้่วยที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2554 ถึงป ี
2556 รายได้จากกลุ่มผูป้่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 827.27 ล้านบาท เปน็ 1,133.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 17.07 ต่อป ี
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ในขณะที่จํานวนการใชบ้ริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึน้จาก 456,010 ครัง้ต่อป ี เป็น 520,015 ครั้งต่อป ี
หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 6.79 ต่อปี และอัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของผูป้่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 74 เตียงต่อ
วัน เป็น 86 เตียงต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี ซ่ึงในอนาคต บรษิัทฯ มีนโยบายเพิ่มจํานวนผู้ป่วยทั่วไปโดยการ
เพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและเน้นการรักษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษัทมีแผนขยาย
และปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ห้มคีวามพร้อมและเพียงพอกับปริมาณผู้รับบริการ พร้อมด้วยเครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ทันสมัย  ตามแผนการขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จทัง้ 3 โครงการภายในไตรมาส 4  ปี 2559  รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายใน
การให้บริการ เช่น การใหบ้ริการศูนย์ความงามจุฬารัตน-์เรอนัวร ์ การให้บริการแพทย์แผนจนี เปน็ต้น นอกจากนี้ บริษทัฯ 
ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผูป้่วยที่ทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
ที่เปน็คู่สัญญากับบริษทัฯ ทั้งนี ้ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปมีอัตรากําไรสูงกว่ารายได้จากโครงการภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่ม
สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโน้มกําไรของบรษิัทฯในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

 รายได้จากโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพของภาครัฐ เปน็รายได้ที่มีสัดส่วนสูงของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2554 
ถึงปี 2556  รายได้ในส่วนดงักล่าวคิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 41.6 และร้อยละ 49 ของรายได้จากการประกอบกจิการ
โรงพยาบาล และหากนับรวมเฉพาะรายได้จากโครงการประกันสังคมจะคดิเปน็สัดส่วนร้อยละ 40.6 และ 41.8 ของรายได้
จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพของภาครัฐที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
 นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555 
และร้อยละ 20 ในปี 2556 เพื่อเปน็การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดงึดูดเงนิลงทุนจากต่างประเทศ
เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่ึงนโยบายการลดอัตราภาษีดังกล่าว ส่งผลดีต่อผลการดําเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ และ
สภาพคล่องของบรษิัทฯ ในอนาคต 

 การเปลี่ยนแปลงเกณฑอ์ัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกันสังคม 

 ในปี 2555 สํานักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยรวม เพื่อใหโ้รงพยาบาลมี
ความพร้อมในการใหบ้ริการโรคที่มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ 

- การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม : อัตราการเหมาจ่ายตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เปน็ 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 และเพิ่มขึ้นเป็น 
1,446 บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 ซ่ึงโดยทั่วไป จะมีการพจิารณาปรับเพิ่มอัตราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่เกิน 3 ปี  

- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเหมาจา่ยส่วนเพิ่มตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นับแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 2 จะได้รบัค่าบริการดังกล่าวในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลที่
ได้รบั HA ขั้นที่ 3 จะได้รบัค่าบริการดังกล่าวในอัตรา 80 บาทตอ่คนต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  ได้รบัการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 ในขณะที่
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อย่ืนขอรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 โดยคาดว่าจะ
ทราบผลการรับรองคุณภาพดังกล่าวภายในปี 2557 
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- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มคี่าใช้จ่ายสูง : เป็นรายได้ส่วนเพิ่ม
ประเภทใหม่ซ่ึงเริ่มใช้ในปี 2555 สําหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเจบ็ป่วยโรคที่มคีวามรุนแรงและมคี่าใช้จ่ายสูง 
และต้องเข้ารับการรักษาเป็นผูป้่วยใน (IPD) โดยสํานักงานประกันสังคมใช้แนวทางการคํานวณตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภท และกําหนดหน่วยที่ใช้
เปรียบเทียบ คือ ค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ซ่ึงหากผู้ป่วยในมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มี
ค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 บริษทัฯ จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มจากสํานักงานประกนัสังคม โดยในป ี
2555 สํานักงานประกนัสังคมกําหนดอัตราการเบิกเพิ่ม AdjRW ละไม่เกิน 15,000 บาท  

- การเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการตามอัตราการใชบ้ริการของผูป้่วยทีม่ีภาระเส่ียง : อัตราค่าบริการตามภาระ
เสี่ยงจาก 432 บาทต่อคนต่อปี  

 โดยสรุป บริษทัฯ ได้รับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินข้างต้น โดยรายได้จากโครงการ
ประกันสังคมเพิ่มขึน้จาก 2,095 บาทต่อคนต่อปีในปี 2554 เป็น 3,013 บาทต่อคนต่อปีในปี 2556  โดยภาครัฐจะเปน็ผู้
กําหนดเกณฑค์่าบริการประเภทตา่งๆ ของโครงการประกันสังคม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษา 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญช ี

 เพื่อให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบได้กับงบการเงนิในระดบันานาชาติ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยในส่วนของมาตรฐานที่จะมีผลบังคบัใช้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบงัคับในอนาคต 

  วันที่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบัญช ี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงนิ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนักงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 

1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบงัคบัใช้ 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจทีใ่ห้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่าํขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่กิดขึ้นจากการรื้อ

ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มลีักษณะคล้ายคลึง

กัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม ่

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีภาวะเงนิเฟ้อรนุแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 30 

  วันที่มีผลบงัคบัใช้ 

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบรษิทัฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชแีละ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือ่นํามาถือ
ปฏิบตั ิ
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7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งเปน็หุน้
สามัญจ านวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญข่องบริษทัฯ โดยนบัรวมผู้
ถือหุ้นทีเ่กี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มี
อ านาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้  
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ล่าสุด 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลัสสินทร ์ 447,860,530 40.71 

 1.1 กลุ่มรตพิาณิชย์วงศ ์ 297,704,005 27.06 

 1.1.1 คุณกรรณิกา พลัสสินทร์* 199,475,040 18.13 
 1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ 39,133,890 3.56 
 1.1.3 คุณสมบูรณ์ รติพาณิชย์วงศ์ 38,405,420 3.49 
 1.1.4 คุณธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์ 20,689,655 1.88 

 1.2 กลุ่มพลัสสินทร ์ 149,918,315 13.63 

 1.2.1 คุณเกรียงศักดิ ์ พลัสสินทร*์ 36,858,785 3.35 

 1.2.2 คุณสุวิมล อธิกิจ 32,612,260 2.96 
 1.2.3 นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร*์ 25,367,020 2.31 
 1.2.4 คุณพลสิน พลัสสินทร ์ 19,027,585 1.73 
 1.2.5 นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร ์ 8,625,010 0.78 
 1.2.6 คุณฐิตาภรณ์ พลัสสินทร ์ 317,860 0.03 

 1.2.7 คุณเกียรติศักดิ ์แก่นแก้ว 10,990,800 1.00 

 1.2.8 คุณรุจ ีทองประกอบ 6,104,045 0.55 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ล่าสุด 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

 1.2.9 คุณประยงค ์ยิ้มมาก 5,253,160 0.48 

 1.2.10 คุณรัชนี ศรีวิลัย 5,000,000 0.45 

  รวมกลุ่มพลัสสินทร ์ 447,860,530 40.71 

2  กลุ่มปัญญาพล 236,356,225 21.49 

 2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล* 112,896,805 10.26 
 2.2 คุณกอบกุล  ปัญญาพล* 123,459,420 11.22 

3 คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 39,965,530 3.63 

4 SOMERS (U.K.) LIMITED 25,012,100 2.27 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 23,028,900 2.09 

6 กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว 18,261,500 1.66 

7 CHASE NOMINEES LIMITED 17,415,800 1.58 

8 กลุ่มภัยลี ้ 13,982,525 1.27 

 8.1 พลต ารวจตรีสกล  ภัยลี ้ 7,391,720 0.67 
 8.2 พลต ารวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ 3,280,455 0.30 

 8.3 คุณเรณุมาศ ภัยลี ้ 1,103,450 0.10 
 8.4 คุณฐิตยาภรณ์ ภัยลี ้ 1,103,450 0.10 
 8.5 คุณเสริมพล ภัยลี ้ 1,103,450 0.10 

9 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล 12,489,987 1.14 

 9.1 คุณยรรยง  อมรพิทักษ์กูล* 5,543,325 0.50 
 9.2 นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล 1,868,482 0.17 
 9.3 คุณศมล อมรพิทักษ์กูล 3,397,240 0.31 
 9.4 คุณอัญชลี อมรพิทักษ์กูล 1,680,940 0.15 

10 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียน
แล้วโดย บลจ.บัวหลวง จ ากัด  

 
 

10,188,200 

 
 

0.93 

11 ผู้ถือหุ้นอืน่ 255,438,703 23.22 

 รวม  1,100,000,000 100.00 

หมายเหตุ : * ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
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 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ได้พิจารณาความสัมพันธ์
กับผู้ถือหุ้นล าดบัที่ 2-11 ตามที่เปดิเผยข้างต้นแล้ว และยืนยนัว่าไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.  17/2551 เรื่อง   การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเดยีวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ รวมทั้งไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตวัแทน (Nominee)   

7.3 การออกหลักทรพัย์อื่น   

 ไม่ม ี

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   

บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบรษิัทฯ 
หลังจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นๆ แล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปนัผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็น
อื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปนัผลประจ าปีของบรษิัทฯ จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัตใิหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 บริษทัย่อยของบรษิัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษทัย่อยหลังจากหักเงนิส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นๆ แล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปนัผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงนิสด แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไข
และข้อก าหนดในสัญญาต่างๆ ทีบ่ริษทัฯ ผูกพัน และความจ าเปน็อื่นๆ ในอนาคต 
 

ปี 2554 2555 2556 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท)  118.86 335.01 414.38 

จ านวนหุ้น 438,000,000 880,000,000 1,100,000,000 

เงินปันผล* (บาทต่อหุ้น) 0.325 0.38 0.27 

รวมจ านวนเงินปันผลจ่าย
ทั้งสิ้น(ล้านบาท) 

142.35 331.35 297.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผลตอ่
ก าไรสุทธิ * 

ร้อยละ 120 ร้อยละ 99 ร้อยละ 72 

 
หมายเหต*ุ ค านวณจากเงินปนัผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจ าปีทีจ่่ายจากผลประกอบการประจ าปีนั้นๆ    
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดงันี ้
  

รายชื่อกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าร่วมประชมุ / 

จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง) 
 ปี 2556 
1 นายแพทย์ ก าพล พลสัสินทร์   ประธานกรรมการ 7/7 
2 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 7/7 
3 นาย อภิรุม ปัญญาพล  กรรมการ 6/7 
4 นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง  กรรมการ 7/7 
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  กรรมการ 7/7 
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล  กรรมการ 7/7 
7 นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล  กรรมการ 7/7 
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์  กรรมการ 6/7 
9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
5/7 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/7 
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/7 
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์  กรรมการอิสระ 5/7 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บรหิารเปน็ไปตามเอกสารแนบ 1   

8.2 ผู้บริหาร  

                       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน  ดังนี้ 

รายช่ือผู้บริหาร    ต าแหน่ง 
1. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์  กรรมการผู้จัดการ 
2. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ   รองกรรมการผู้จัดการและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
3. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล  รองกรรมการผู้จัดการและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน3์ 
5. นางวันดี พิศนุวรรณเวช    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
6. นางประคอง วิจักขโณดม   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บรหิารเปน็ไปตามเอกสารแนบ 1 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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 อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที ่ 27 
สิงหาคม  พ.ศ. 2547  

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกจิการและ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษทัฯ  
2. ด าเนินหรือปฏิบัตงิานให้เปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจในการบรหิารกิจการของบริษทัฯ ให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด ค าส่ัง มติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นและ/หรือมตทิี่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบรษิัทฯ 
ทุกประการ 

4. มีอ านาจแต่งตั้งและบรหิารงานคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจดัการทีด่ี และโปร่งใส
ตลอดจนให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือ
มอบอ านาจฉบับนี้ และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าส่ังที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทั
ฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทัฯ  รวมถึงการส่ังการและก ากับดูแลการด าเนินงาน
โดยรวมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของบรษิัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัทฯ  

7. มีอ านาจพิจารณา อนุมัติการใช้เงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  เช่น การจัดซ้ือยาและเครื่อง
เวชภัณฑ์ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท 

8. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษทัฯ  เช่น สัญญาซ้ือเครื่องเวชภัณฑ์ สัญญาจัดซื้อ
ยา รวมทั้งก าหนดขั้นตอน และวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป 

9. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การโอน โยกย้ายขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็น
พนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษทัฯ  

10. มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท างานภายในองค์กร 

11. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆไป 

ทั้งนี้ อ านาจ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจใน
การอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบรษิัทฯ 
หรือบรษิัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคบัของบรษิัทฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการดงันี้  
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
นายแพทยส์ุชาย เหล่าวรีวฒัน์

กรรมการผู้จัดการ
นายแพทยก์ าพล พลัสสินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ
แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจรญิ

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
คุณวนัดี พิศนุวรรณเวช

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทยส์ุชาย เหล่าวรีวฒัน์ 

รองกรรมการผู้จัดการ
นายแพทยย์ทุธนา สงวนศักด์ิโกศล

 

   

8.3 เลขานกุารบรษิัท  

             คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตั้งให้ นางวันดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2555  และก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้   

1. ให้ค าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคับของบริษทั 
และติดตามดูแลให้มีการปฎิบตัิอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

3. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น 
- รายงานประจ าปีของบรษิัท 
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

โดยคุณสมบัตขิองผูด้ ารงต าแหนง่เป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
      ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้  

                                                           (หน่วย: บาท)  

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการป ี2556  

กรรมการบรษิัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์ ประธานกรรมการ 210,000 - 210,000 

2 นายแพทย์ ก าพล พลัสสินทร์  

กรรมการและ
ประธาน
กรรมการบริหาร 140,000 - 140,000 

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล  กรรมการ 120,000 - 120,000 
4 นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธ ารง  กรรมการ 140,000 - 140,000 
5 นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  กรรมการ 140,000 - 140,000 
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล  กรรมการ 140,000 - 140,000 
7 นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล  กรรมการ 140,000 - 140,000 
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์  กรรมการ 120,000 - 120,000 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ  

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 100,000 120,000 220,000 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 100,000 80,000 180,000 

11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ์ 
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 100,000 80,000 180,000 

12 นายแพทย์ พินิจ กุลละวณิชย์  กรรมการอิสระ 100,000 - 100,000 
  รวม  1,550,000 280,000 1,830,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2556 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย  เงินเดือนและโบนัส ให้กับผูบ้รหิาร จ านวน 5 ราย รวม
ทั้งส้ิน  11.06 ล้านบาท นอกจากนี้บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับผูบ้รหิารจ านวน 4 
ราย รวมทั้งส้ิน  25.57 ล้านบาท  

หมายเหตุ : ผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่ 1) นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ 2) นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์
โกศล 3) แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ 4) นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  และ 5) นางวันดี พิศนุวรรณเวช  
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(2) ค่าตอบแทนอื่น 
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

 บริษทัฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงได้แก ่ รถประจ าต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจ าต าแหน่งและโทรศัพท์มือถือ  เช่น ค่าน้ ามันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เปน็ต้น  

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บรหิาร 

-เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

บริษทัได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บรหิารโดยบริษทัได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
โดยในปี 2556 บริษทัได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรบัผู้บรหิาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.29 ล้านบาท  

นอกจากนั้นบริษทัฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอืน่แก่ผู้บริหาร ซ่ึงได้แก ่รถประจ าต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจ าต าแหน่งและโทรศัพท์มือถือ  เช่น ค่าน้ ามันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นตน้  

8.5  บุคลากร 

 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,838 คนโดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งส้ิน  289.76 
ล้านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เป็นตน้ นอกจากนี้บรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษทัรวม 286.32 ล้านบาท   

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
บริษทั โรงพยาบาล 
จุฬารัตน ์จ ากัด 

บริษทั คอนวี
เนียนซ์ 

ฮอสพิทอล จ ากัด 

บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากัด 

รวม 

แพทย์ประจ า 38 30 17 85 

แพทย์นอกเวลา 164 90 45 299 

พยาบาล 410 267 168 845 

เภสัชกร 15 13 6 34 

นักรังสีเทคนคิ 7 3 1 11 

เทคนิคการแพทย ์ 11 8 7 26 

พนักงานอื่น ๆ 492 235 195 922 

รวม (คน) 1,137 646 439 2,222 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 289.76 170.28 116.04 576.08 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษทัฯ มีการจัดอบรมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสายวิชาชีพและฝ่ายบริหารทุกท่านอย่างสม่ าเสมอ โดยมี
แผนการฝึกอบรมประจ าปีแยกตามวิชาชีพและแยกรายส่วนงาน รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กร  การจัดอบรมภายในบริษทัฯโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในองค์กร  
และการส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน หรือหน่วยงานภายนอกโดยมีเป้าหมายตัวช้ีวัดทัง้จ านวนชัว่โมง จ านวนหลักสูตร ที่
ต้องผ่านการอบรมแยกรายแผนก รายบุคคล  มีการประเมินจากผู้รับบริการภายนอกและภายใน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
บุคลากรรายบคุคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดคน้วิธีการต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ท างาน และการบริการแก่ผู้รับบริการ รวมไปถึงการค านึงถึงการลดต้นทนุการบริการลง โดยบรษิัทฯ จัดให้มีการแขง่ขนั
ระหว่างบคุลากร ทุกสาขาของบรษิัทฯ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยจัดเวทีการประกวดและแสดงผลงาน ความคิดใหม่ๆ
ประจ าทุกปี  เป็นการกระตุ้นให้บคุลากรในองค์กรทุกภาคส่วน เกิดความท้าทายในการคิดพฒันาวิธีการใหม่ๆ  เช่น 
โครงการมหกรรมคุณภาพ HA และโครงการใบเสียงพนักงาน ซ่ึงผู้ชนะจะไดร้ับรางวัลเพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจ และ
กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่น ามาใช้ อีกทั้งบริษทัฯ ยังควบคุมมาตรฐานของบคุลากรโดย
ก าหนดให้แพทย์ทุกท่านต้องได้รบัใบประกอบเวชกรรม และพยาบาลและบุคลากรวิชาชีพทุกคนตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ  
 

 
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษทัฯ มีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบัตทิี่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อันจะท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีการก าหนดหลักการการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ดังนี ้:- 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ  และใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เชน่ สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษทัฯ 
อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทัฯ  สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ือหุ้น สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื่องส าคัญของบรษิัทฯ  เช่น การจัดสรรเงนิปนัผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมผีลต่อทศิทางในการด าเนนิธุรกิจของบรษิัทฯ  เปน็ต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้:- 

1. บริษทัฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปทีุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนบัจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละป ีพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนดัประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อน

9. การก ากับดูแลกิจการ 
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วันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนดัประชุมล่วงหน้าเปน็เวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะ
ถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. บริษัทฯ จะเผยแพรข่้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุน้ลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ  พร้องทั้งชี้แจ้ง
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ือหุ้น 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่ริษทัฯ ไดจ้ัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือนดัประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษทัฯ จะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถส่งความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 

5. ในการประชุมบรษิทัฯ จะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
ในประเดน็ต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

 

หมวดท่ี 2 การปฏบิัติตอ่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จ านวนหุน้ โดยหนึง่หุ้นมีสิทธิเทา่กับหนึ่งเสียงและไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือละเมดิสิทธิหรือริดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเปน็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทนุสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ
อิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระซ่ึงจะพิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเปน็ข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนนิการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเปน็ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นเรื่องส าคญัและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุน้ เปน็ต้น 

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบรษิัทฯ ตามล าดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญทีผู่้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะที่บรษิัทฯ ไดจ้ัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปรง่ใสตามล าดับวาระที่ก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปดิโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน 
  นอกจากนั้นบริษทัฯ ได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลทีเ่กี่ยวข้องท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบรษิัทฯ เปน็ระยะเวลาอย่าง
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น้อย 1 เดือนก่อนมีการเปดิเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงภายหลัง
การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนัน้ต่อบุคคลอื่นด้วย 
 บริษทัฯ ได้ใหข้้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าทีท่ี่ผูบ้ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบรษิัทฯ  
และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บรหิารมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัฯ  ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัฯ ได้ใหค้วามส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเปน็ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน
และผู้บรหิารของบริษทัฯ  หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คูค่้า ลูกค้า เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ ตระหนักดีว่า การ
สนับสนุนและข้อคดิเหน็จากผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนนิงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทัฯ  
ดังนั้นบริษทัฯ จะปฏบิัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้สิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี นอกจากนั้นบรษิัทฯ ยังส่งเสริมให้มคีวามร่วมมือระหว่างบริษทัฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้แก่บรษิัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้:- 

 
(ก) ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรใหม้ีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ 

มีรายได้และผลก าไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบรษิัทฯ และส่งผลใหผู้้ถือ
หุ้นของบรษิัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ลูกค้า : บริษทัฯ ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม  

(ค) คู่ค้า : บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ท าร่วมกัน เพื่อก่อใหเ้กิดความสัมพันธ์อันดีทาง
ธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชนท์ุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง : บริษทัฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเปน็ธรรม และจะ
ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี  

(จ) 
 

พนักงาน : บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษทัฯ ให้ความส าคัญและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ทีเ่กื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคม
ตามความเหมาะสม  

(ช) ส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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ทั้งนีบ้ริษทัฯ จะปฏิบัตติามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย เหล่านั้นได้รบัการดูแลอย่างดี 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัฯ มีนโยบายเปดิเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทฯ  ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิช่ข้อมูลทางการเงนิอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้งา่ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 
 4.1 การควบคุมภายในและการท ารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจดัปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยก าหนดให้การท า
รายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชนจ์ะต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริษทั ก าหนด และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 บริษทัฯ จะด าเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษทัฯ แล้วแต่กรณีไม่ประกอบ
ธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือแข่งขันหรอืมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดทีี่สุด
กับบริษทัฯ หรือบรษิัทย่อย โดยผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบรษิัทฯ 
หากผู้บรหิาร หรือผู้ถือหุน้เข้าไปถือหุ้นบริษทัที่มีวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
เพื่อใหบ้ริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขดัต่อผลประโยชนท์ีด่ีที่สุดของบรษิัทฯ หรือ
บริษทัย่อยหรือไม ่
 บริษทัฯ ยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดและปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา      

4.2 การเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯ ตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปดิเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มผีลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ซ่ึงล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ ได้เผยแพรข่้อมูลสารสนเทศของบรษิัทฯ ต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ข้อมูลทางการเงนิผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี (Annual Report)  
 ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ  โดยในส่วนของงานด้านผู้ลงทนุสัมพันธ์นั้น บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการ

จัดตั้งฝ่ายนักลงทนุสัมพันธ(์Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุน้ รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเปน็ผู้มบีทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมบีทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ให้เปน็ไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บรหิาร 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นในการท าหน้าที่ก ากับดูแลด าเนินงานของบริษทัฯ ใหม้ีความถูกต้องและโปร่งใส 

ตามข้อบังคับของบริษทัฯ ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึง่ในสาม 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเปน็สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นให้ใช้วิธีจบัฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สุดนั้นเปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษทัยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร  เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาหรือรับทราบ ซ่ึง
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธหิน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุด  

บริษทัฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผู้บรหิารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษทัท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย  ในขณะ
ที่ผู้บรหิารท าหน้าทีบ่ริหารงานของบริษทัฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษทั 
และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจึงเป็นบคุคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อให้ไดบุ้คคลที่มคีวามเหมาะสมที่สุด 

               ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏบิัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัตติามมติ
คณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า ซ่ึง
เป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์ ภารกิจ กลยุทธ ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบรษิัทฯ ให้เปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ ข้อบงัคบั และมตขิองที่
ประชุมผู้ถือหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ
บริษทัฯ จงึได้จดัตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
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บริษทัฯ ได้จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี ้ คณะกรรมการจะได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏบิัติตาม
นโยบายดังกล่าวเปน็ประจ า นอกจากนี้ ภายหลังจากทีหุ่้นสามัญของบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว บริษทัฯ จะถือปฏบิัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการ
ก ากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดหลักปฏบิัตเิกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเปน็แนวทางในการปฏิบัตหิน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจรติ และเที่ยงธรรมทั้งการ
ปฏิบตัิต่อบรษิทัฯ  ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบตดิตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวเป็นประจ า 

ทั้งนี ้ บริษทัฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรบัทราบและยึดปฏิบัติอย่างเครง่ครดั รวมถึงให้มีการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าว 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการ
ด าเนินกจิกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลีย่งการกระท าที่ก่อใหเ้กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ โดยก าหนดให้ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พจิารณา ต้องแจ้งใหบ้ริษทัฯ 
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ านาจ
อนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบ
การเงิน รายงานประจ าป ีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ด้วย 

2.4 ระบบการควบคมุภายใน 

บริษทัฯ ได้ใหค้วามส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบัตงิาน และเพือ่ให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัฯ จึงได้ก าหนดภาระหน้าที ่ อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบัติงานและผูบ้ริหารไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏบิัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกัน โดยบริษทัฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท า
หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มคีวามเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่ิดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏบิัติงานหลักที่ส าคัญของบรษิัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 15 

2.5 การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ได้มีการท าการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายในที่มีอยู ่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัตงิานใหผ้ลการด าเนินงานมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบริษทัฯ  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าป ี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ  รวมทั้งจะด าเนนิการเปดิเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน 
บนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงอย่างครบถ้วน และสม่ าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามข้อบังคับของบริษทัฯ  บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการส่งหนงัสือเชิญประชมุล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนข์องบรษิัทฯ  ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน 
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้า
รับพิจารณาเปน็วาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมี
ประธานทีป่ระชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและข้อสรุปที่ไดจ้ากการประชุม ทั้งนีใ้นการลงมติในทีป่ระชุม คณะกรรมการ
บริษทัให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเพื่อช้ีขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท้ีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้ :- 
  

รายชื่อกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าร่วมประชมุ / 

จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง) 
 ปี 2556 
1 นายแพทย์ ก าพล พลัสสินทร์   ประธานกรรมการ 7/7 
2 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 7/7 
3 นาย อภิรุม ปัญญาพล  กรรมการ 6/7 
4 นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง  กรรมการ 7/7 
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รายชื่อกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชมุ / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง) 

 ปี 2556 
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  กรรมการ 7/7 
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล  กรรมการ 7/7 
7 นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล  กรรมการ 7/7 
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์  กรรมการ 6/7 
9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
5/7 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/7 
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/7 
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์  กรรมการอิสระ 5/7 

หมายเหตุ : * นาย มานิต เจียรดิฐ   นาย สมยศ ญาณอุบล นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย ์ได้รับการแต่งตั้งเป็น
 กรรมการต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555   

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ จะด าเนนิการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครัง้ 
เพื่อให้กรรมการบรษิัทมเีวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการเข้า
ร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผูบ้ันทึกรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการ
บริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทีป่ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถดัไป รวมทั้ง
เป็นผู้จดัเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง  

4. ค่าตอบแทน 

บริษทัฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ 
และต้องผ่านการอนุมัตจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าป ี(Annual General Meeting: AGM) 

ทั้งนี้ บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรปูแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและใหค้วามรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบก ากับดูแลกิจการ
ของบรษิัทฯ  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทัฯ  เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะน าแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  และข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ต่อการปฏิบัตหินา้ที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏบิัตหิน้าที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
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6. คณะกรรมการชุดย่อย 

                 โครงสร้างการจัดการของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบรษิัท และผูบ้ริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนทีเ่กี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผดิชอบดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี จ านวน 12 ท่านประกอบด้วย 

  รายช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์   ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล    กรรมการ 
4. นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง   กรรมการ 
5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์   กรรมการ 
6. นางกอบกุล ปัญญาพล   กรรมการ 
7. นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล    กรรมการ 
8. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์   กรรมการ 
9. นายมานิต เจียรดิฐ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายสมยศ ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์   กรรมการอิสระ  

 โดยมี นาง วันดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบรษิัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ  
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ ประกอบด้วย นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศกัดิ์ พลัสสินทร์  
นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในสีค่นนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
บริษทั 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2547 เมื่อวันที ่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษทัฯ  
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2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบริษทัฯ  ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบรษิัทฯ  ซ่ึงผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบรษิัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามทีค่ณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏบิตัิงาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนัน้
ต้องไม่มีลักษณะเปน็การมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับ
บริษทัฯ หรอืบรษิัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ  ควบคุม ก ากับ ดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องต่อไปนี ้ คณะกรรมการ
ต้องการรับอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นก่อนการด าเนนิการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิม่ทุน การลดทนุ การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บคุคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทฯ  การแก้ไข
หนังสือบรคิณห์สนธิหรือข้อบังคบั เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดแูลให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ อาทิเช่น การท ารายการที่เกีย่วโยงกันและ
การซ้ือหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขนักับกิจการของบรษิทัฯ  หรือเข้า

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทอืน่ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผู้อืน่ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบทนัที หากมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บรษิัทฯ 
ท าขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพยอ์ื่นเพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษทัฯ หรือบรษิัทในเครือ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจ าปทีุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึง่ในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทฯ นั้น ใหจ้ับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเปน็ผู้ออกจากต าแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งนัน้ 
อาจจะได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

คณะกรรมการบริหาร  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่านประกอบด้วย 

รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์    ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล    กรรมการบริหาร 
3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ      กรรมการบริหาร 
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์    กรรมการบริหาร 

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เปน็ เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที ่
27 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

1. ด าเนินกจิการและบริหารกจิการของบริษทัฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าส่ัง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตั้งและควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตัง้ใหบ้รรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมัต ิ

5. มีอ านาจพิจารณา อนุมัติการใช้จา่ยทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกิน 5 ล้านบาท 

6. อนุมัติการใช้จ่ายเงนิลงทนุที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษทัได้เคยมีมตอินุมัติในหลักการไว้แล้ว 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 20 

7. มีอ านาจพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงนิสินเชื่อ หรือการขอสินเช่ือใด ของบริษทัฯ  ในวงเงินส าหรบั
แต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท 

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ  การเสนอจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลหรือเงนิปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมัต ิ

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย  การก าหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน พนักงานระดับบริหาร ซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร และการเลิกจ้าง 

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามทีค่ณะ
กรรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รบัมอบหมาย หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมคีวามขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทฯ ยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนมุัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริษทัฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะไดร้ับมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเปน็คราวไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้ีก  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 3 ท่านประกอบด้วย 

รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นาย มานิต เจียรดิฐ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นาย สมยศ ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยม ีนางจิรวัสสา  
โรจนประดษิฐ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  
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อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อ
วันที ่20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

1. สอบทานให้บรษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปดิเผยอย่างเพียงพอ  
2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มคีวามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวกับธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ  และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ ทั้งนี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ   

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ  ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ  
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯ  
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)  
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุน้และผู้ลงทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัแต่งตั้งต่อไป
ตามวาระที่คณะกรรมการบรษิัทอนุมัติ  
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7. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

7.1 กรรมการอิสระ 

           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระ หรือมีเหตจุ าเป็นที่
จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษทัที่ด ารงต าแหนง่ในปัจจุบนัจะมกีารปรึกษาหารือร่วมกัน 
เพื่อก าหนดตัวบคุคลที่มคีวามเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ   รวมถึงมี
คุณสมบัติขัน้ต่ าตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ   เพื่อ
พิจารณาตามข้อบังคับของบริษทัฯ  ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้นี้บริษทัฯ ได้ก าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบตัิครบถ้วนดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษัทใหญ่ บรษิทัย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บรษิัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรือผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ  หรือบริษทัย่อย (ถ้ามี) 

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบิุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเปน็การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษัทใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษทัร่วม หรือนติิบคุคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ เว้นแตจ่ะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ไดร้ับแต่งตัง้เปน็กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์
ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เปน็หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเปน็ผลท าให้
บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแตร่้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ  
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เปน็ไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บรษิัทยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบบัญชี ซ่ึง
มีผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ  บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบิุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีทีผู่้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุน้ส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รบัแต่งตัง้เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบรษิัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอืน่ ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษัทใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 

11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
 ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้ง
พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีของบรษิัทฯ  

7.2 กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก ากับดูแลกิจการของ
บริษทัฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรอืการเงิน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษทัฯ รวมถึงก ากับ
ดูแลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระ
อยู่ในต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
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7.3 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัฯ จะพจิารณาคุณสมบตัิเบื้องต้นและพจิารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณาจากปจัจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 3 ป ี

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดงัตอ่ไปนี้ :- 

1. กรรมการของบรษิัทฯ ต้องปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคบัของบรษิทัฯ  ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 3 คน 
ซ่ึงกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วของบรษิัทฯ  
และบริษทัทีเ่กี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบคุคลที่เกี่ยวข้องด้วย  

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทฯ นั้น ใหจ้ับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปหีลังต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้ามาเปน็กรรมการใหม่ได ้

5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปทีุกครั้ง บรษิัทฯ จะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอรายช่ือบุคคลทีจ่ะเข้ามา
ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าว เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคดัเลือกรายช่ือที่เหมาะสม เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :- 
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทา่กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก
เสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันใหผู้้เป็นประธานในที่
ประชุมเปน็ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกและ
น าเสนอบคุคล ซ่ึงมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
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โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงได้รับแตง่ตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต าแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

8. การก ากับดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม 

          ที่ผ่านมาการเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม ด าเนินการ
โดยฝ่ายจัดการ ตัง้แต่ปี 2557 เปน็ต้นไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธอิอกเสียงดังกล่าวต้อง
ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลที่ได้รบัแตง่ตั้งให้เปน็กรรมการในบริษทัย่อยหรือบรษิัทร่วม มี
หน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชนท์ีด่ีที่สุดของบรษิัทย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิัท) และบริษัทได้ก าหนดให้
บุคคลที่ได้รบัแต่งตั้งนั้น ต้องได้รบัอนุมัตจิากกรรมการบริษทัก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญใน
ระดับเดียวกับทีต่้องได้รบัอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทั หากเปน็การด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการ
เพื่อเปน็ตัวแทนในบริษทัย่อยหรอืบริษทัร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

       นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บริษทัก าหนดระเบียบใหบุ้คคลที่ได้รบัแต่งตั้งจากบริษทันัน้ต้องดูแลให้บริษทั
ย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใด
ของบรษิัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มกีารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อย
ให้บรษิัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย 

9. การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :- 

-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ทีต่้องรายงานการถือครองหลักทรพัย์ของตน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

- ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส าเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษทัฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
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-  บริษทัฯ จะก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และผูป้ฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในทีเ่ป็น
สาระส าคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบรษิัทฯ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 
24 ช่ัวโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ
นั้นต่อบคุคลอื่น 

บริษทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพจิารณาจาก
เจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

10. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

10.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้าง บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด* ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกราย

บริษัท และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท โดยมคี่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปี 2556 คิดเป็นจ านวน 2.45 ล้านบาท  
10.2 ค่าบริการอื่น (non audit fee) 

บริษทั และบรษิัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ แก่ บรษิัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด*แต่อย่างใด 
หมายเหตุ : * รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

11. การปฏิบัตติามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเรือ่งอืน่ๆ 

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2556 
รายชื่อกรรมการ (จ านวนครั้งที่เขา้ร่วมประชุม/

จ านวนครั้งที่ประชุม) 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

 นาย มานิต เจียรดิฐ  4/4  
 นาย สมยศ ญาณอุบล  4/4  
 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ์ 4/4  
 นายแพทย์ ก าพล พลัสสินทร์  12/12 

 นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล   12/12 

 แพทย์หญิงชุติมา ปิน่เจริญ  12/12 

 นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  12/12 

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 27 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดการด าเนินกจิการกว่า 25 ปีของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นั้น คณะผู้บรหิารได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การ
ด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงก าไรเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ส่วนส าคัญของการเติบโตอย่างยั่งยนืของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการ
ด าเนินธุรกิจนั้น ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จงึมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจใหเ้ติบโตขึน้ ควบคู่
กับการก ากับกิจการดูแลกิจการทีด่ี และการบริการที่มคีุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พร้อมช่วยรักษาและฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดีๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนใน
ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนทุกฝ่ายทีท่ าให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เตบิโตมาได้ถึงทกุวันนี้และจะเติบโตต่อไป
ในภายหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

ด้วยแนวคิดที่ชดัเจนประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแนท่ี่จะด าเนินการธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตนจ์ึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ ์ในการด าเนินงานความรบัผิดชอบต่อสังคม คือ 

 วิสัยทัศน ์

“ดูแลด้วยใจ โปรง่ใสทุกกระบวนการ เสริมสร้างสังคมดี มีไมตรีกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่ความยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

1. ให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้รบับริการเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด 

2. ด าเนินกจิการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกกระบวนการ สามารถตรวจสอบได้ 

3. สร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดีๆ ออกสู่สังคม เพื่อสร้างเสริมให้คนในชุมชนและสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี

4. สร้างจิตส านึกให้พนักงานรูจ้ักปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อม ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เป็นตัวการท าลาย

ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร  

 กลยุทธ ์

1. วางแผนจัดให้มีการอบรมใหค้วามรู้ในหัวข้อเรื่องต่างๆที่ส าคญัและเกี่ยวข้องกับการท างานของพนกังาน

ในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและมั่นใจในการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเอง 

2. ก าหนดนโยบายและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เพื่อกระตุ้นให้

เกิดความตระหนักในการปฏิบตัิตามแนวทางขององค์กร โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั่น 

3. วางแผนจัดท าโครงการช่วยเหลือสังคม โดยเนน้การท ากิจกรรมรว่มกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันด ี

4. มุ่งเน้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีท่ าลายส่ิงแวดล้อม 

 

10. Corporate Social Responsibilities (CSR) 
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การด าเนินการ 
หลักการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
 จากความมุ่งมั่น ตั้งใจทีจ่ะตอบแทนสังคมและช่วยเหลือส่ิงแวดล้อมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงก่อใหเ้กิด
การด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกบัการประกอบกจิการของ
องค์กร โดยยึดหลัก 8 ข้อ ดังนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ให้ความส าคัญกับการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม โดยยดึหลัก

จริยธรรมในการท าธุรกิจอย่างเสรี ปราศจากการผูกขาด มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 

รวมถึงการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า หรือการใช้อ านาจโดยมิชอบของผู้มีอ านาจ การทจุริต ซ่ึงอาจท าใหผู้้อื่น

หรือผู้รบับริการเสียเปรียบ รวมไปถึงการไม่ละเมิดลขิสิทธิ์ โดยการด าเนินการต่างๆดังนี้  

 จัดให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพราะการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมและทั่วถึงนั้นจะกระตุน้ให้เกิด

นวัตกรรมและประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทนุสินค้าและบริการ เปน็การเปิดโอกาสใหทุ้กกิจการ

มีความเท่าเทียมกัน และป้องกันการผูกขาดด้านราคา ซ่ึงในส่วนนีก้ลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้

จัดให้มีประมูลยาและเวชภัณฑ์ทุกปี ในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารตัน์และโรงพยาบาลพันธมิตร

อื่นๆ เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 

 จัดให้มีการซ้ือสิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆอย่างถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา เป็นธรรมในการด าเนนิกจิการ เคารพในสิทธทิางทรัพย์สินและปัญญา 

 จัดให้มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นหน่วยงานทุกระดบั เพื่อป้องกันความเสี่ยงทีจ่ะ

เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการต่างๆที่มคีวามผิดหรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมทัง้กับ

หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรายงานความเสี่ยง (Incident Report) 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

จริยธรรมและความโปรง่ใส เปน็หัวใจของการด าเนนิธุรกิจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์จงึมีแนวนโยบายเรื่อง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานและการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ก าหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและส่ือสารให้เกิดความเข้าใจน าไปสู่การยอมรับและน าไปใช้เปน็แนวปฏิบัต ิ ปลูกจิตส านึกที่ดใีห้
พนักงานและบรหิารบคุลากรอย่างโปร่งใส  

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จดัให้มช่ีองทางรับข้อร้องเรียน และมกีระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็น
ธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการ
ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมหรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือผูบ้ังคบับญัชาโดยตรง ทั้งนีจ้ะรบัฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค 
โปร่งใส เอาใจใส่ ใหค้วามเปน็ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยในปี 2556 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยูใ่นระหว่างทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการ
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ทุจริต รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เป้าหมายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น  คือ การได้รับการรบัรอง
จากโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต Corrective Anti-Corruption (CAC) เพื่อ
สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริหารมีมติพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจรติ Corrective Anti-Corruption (CAC) 

 ส่งเสริมให้พนักงานใหค้วามส าคัญกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั่น ด้วยการจัดเป็นวาระ
หัวข้อมีการต่อต้านทุจริตคอร์รปัช่ันในการประชุมผูจ้ัดการประจ าเดือนทุกครั้ง (เริ่มครัง้แรก
ในการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2557) 

  ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบใหต้ิดตามและซักถามเกี่ยวกับ Anti-Corruption 
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัตใินการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง (เริ่มครั้งแรกการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2557) 

3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

การเคารพมนุษยชนถือเป็นรากฐานของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญของการเคารพในสิทธิมนษุยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยท์ุกคน โดยการ
ด าเนินการต่างๆ ดังนี ้

 สิทธิของผูป้่วยถือเป็นหัวใจหลัก ที่โรงพยาบาลจะต้องตระหนักถึง โรงพยาบาลจึงก าหนดให้

การอบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย” เป็นหัวข้อประจ าในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิของผูป้่วยที่บัญญตัิ

ร่วมกันโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 10 ประการ 

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ          

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ    เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ   เช้ือชาติ  

สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  ลัทธิการเมือง  เพศ  อายุ   และลักษณะของ

ความเจ็บป่วย 

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่าง

เพียงพอ   และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ      

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน    เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือ

รีบด่วน หรือจ าเป็น 
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4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิต  มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือ

รีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่

กรณี โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ สกุล และประเภทของผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพ ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น  ที่

มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและ

สถานบริการได้ 

7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  จากผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด   เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก

ผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน  ในการตัดสินใจเข้า

ร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลอง   ในการท าวิจัยของผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพ 

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล        เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว

ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก

อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์    ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซ่ึงไม่

สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 

ซ่ึงทั้งหมดนี้ทางโรงพยาบาลได้มขี้อก าหนดพนักงานทุกคนจะต้องให้ความส าคัญและรักษา
ปกป้องสิทธิของผูป้่วยทุกคน 

 การปกป้องข้อมูลและความเปน็ส่วนตัวของผู้รบับริการ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้

มีนโยบายและข้อปฏบิัติอย่างชัดเจน เพื่อใช้กับพนักงานทุกคนภายในโรงพยาบาล ซ่ึงในส่วน

ของข้อมูลและความเปน็ส่วนตัวของผู้รบับริการ ทางโรงพยาบาลจะท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System)  ซ่ึงในระบบจะมีการก าหนด

รหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยการก าหนดรหสัผ่านจะแบง่ตามส่วนงานที่มี

สิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ  

 การปกป้องข้อมูลและความเปน็ส่วนตัวของพนักงาน โดยนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ เจ้าหน้าทีท่รัพยากรบุคคลทุกคนมหีน้าทีดู่แลรักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานทุก

คนและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศที่ตนเองดูแลอยู่ พร้อมรกัษาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
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และความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคน ซ่ึงแผนกบุคคลจะมีการจัดเก็บแฟ้มประวัติและ

ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกสารในตูเ้อกสารที่มีความปลอดภัยสูง มีการใส่กุญแจเพื่อป้องกันการ

เข้าถึงจากบุคคลทั่วไป  ส าหรับส่วนของข้อมูลที่จดัเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการ

ก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล 

 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภยัทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล ด้วยการติดหลอดไฟเพื่อให้แสง

สว่างในยามวิกาลอย่างทั่วถึง จัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก

อาคารตลอด 24 ช่ัวโมง ติดตัง้กล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วบรเิวณโรงพยาบาลและจุดที่ลบั

สายตา เพื่อให้ผูร้ับบริการและพนักงานทุกคน เกิดความมัน่ใจในความปลอดภัยทั้งทาง

ทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ ทุกครั้งที่เข้ามารับบริการหรือทุกครั้งที่เข้ามาท างาน 

 จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ เมื่อผู้มารับบริการรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ หรือ

ได้รับการปฏบิัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อหาหนทางแก้ไขและเยียวยา 

 จัดให้แผนกบุคคลรับฟงัปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับสิทธิที่

พนักงานพึงได้รับ หรือการกระท าต่างๆที่พนักงานรู้สึกว่าถูกละเมดิสิทธิ เพื่อน ามาแก้ไข และ

พัฒนาการบริหารงาน  

4. การปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายและหลักจริยธรรมต่อพนักงานทุกคน 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏบิัติ โดยมีวิธีการด าเนินการต่างๆ ดังนี้  

 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ทุกคนที่เข้าท างานในโรงพยาบาล

จุฬารัตน์เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี และจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว 

 ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของพนกังาน โดยมีการจ่ายค่าจ้าง

และค่าตอบแทนต่างๆ อย่างเป็นธรรม มีวันหยุดพักผ่อน มีวันลา มีการคุ้มครองแรงงานหญิง

ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตร 

 จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อย่างครบถ้วน ส าหรับพนักงาน และครอบคลุมไปถงึครอบครัวของ

พนักงานด้วย 

 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างานของพนักงาน ให้พนกังานสามารถท างานได้อย่าง

ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและมีความสุข  

 จัดอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบรรจเุป็นแผนอบรม

ประจ าปี  

 จัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

บุคคลภายนอก ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และสามารถกลับมาพัฒนาสายงานที่ตนเองปฏบิัติอยู่

ได้อย่างมีคุณภาพ 
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 จัดให้แผนกบุคคลมีการรับฟังปญัหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงาน เพื่อน ามาพัฒนาการ

บริหารงาน ปรับปรุงสิทธิต่างๆทีพ่นักงานรู้สึกว่าถูกกระท าอย่างไม่เป็นธรรม  

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีความมุ่งมั่นให้การดูแลรักษาอย่างมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการเกิด
ความประทบัใจ โดยวิธีการต่างๆ ดังนี ้

 ให้การรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานต่างๆ 

 มาตรฐานตามวิชาชีพต่างๆ (แพทย์, พยาบาล, เภสัช, นักรังสีเทคนิค, นักกายภาพ 

เป็นตน้)   

 มาตรฐานสากล Patient Safety  

 มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพ เพื่อคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบการท างานให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน เช่น องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการป้องกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล  เป็นต้น 

 มีการท าการตลาดอย่างเป็นธรรม มีการก าหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล 

 ไม่ให้ข้อมูลที่บดิเบือนจากความเป็นจริง และไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ 

 มีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้ารับการบริการ ซ่ึงหมายถึง ที่มาของอาการ 

วิธีการรักษา ค่าใช้จ่าย แนวทางป้องกันและปฏบิัติตัวหลังได้รบัการรักษา 

 ให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้ผู้รบับริการมีสิทธิในการเลือก ซ่ึงในที่นีห้มายถึง วิธีการรักษา

อื่นๆทีเ่ปน็ทางเลือก ชนิดของหอ้งพักหลังรับการรักษา รวมถึงการพิจารณาราคาของคู่แข่งใน

ตลาด เพื่อให้ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 มีการเยียวยา เมื่อมีผู้มารับบริการได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการรักษา หรือไม่พึง

พอใจกับการบริการที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรทีใ่หค้วามใส่ใจและเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม โดยนโยบาย
ในภาพรวมของโรงพยาบาลด้านการดูแลส่ิงแวดล้อม คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ บ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปลอ่ยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
บริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและชุมชุนตระหนักและมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยนื
โดยมีการด าเนินการและโครงการต่างๆ ดังนี ้

 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพื่อคอยก ากับดูแลและ

ตรวจสอบการท างานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล 

 จัดนทิรรศการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ตวัการต่างๆที่เปน็ต้นเหตขุอง

การท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การมองภาพรวมของระบบ วิธีการท างานบางอย่างที่อาจ
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ส่งผลให้เกดิการท าลายส่ิงแวดล้อม รวมถึงวิธีการลด และวิธีการป้องกันส่ิงต่างๆที่เป็นตัวการ

ท าลายส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการธุรกิจโรงพยาบาล  

 จัดให้มีการประกวดแนวความคิดช่วยลดโลกร้อนในโครงการ Green Hospital  

 มีนโยบายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและผูป้่วย 

เช่น การใช้กระเป๋าผ้าดบิทดแทนกระเป๋าหนงัสังเคราะหใ์นการใส่เครื่องใช้ของผู้ป่วยนอน

โรงพยาบาล, ใช้ถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย, ยกเลิกการใช้น้ ายาเคมีส าหรับการท าความ

สะอาด โดยการเปลี่ยนน้ ายาชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 จัดให้มีการปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่างไฟภายในโรงพยาบาล จากเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรส

เซนต์เปลี่ยนมาเปน็หลอดแอลอีดทีี ซ่ึงมีอายุการใช้งานที่นานกว่า และประหยัดพลังงาน

มากกว่า ส่งผลให้ลดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงหลังจากการ

เปลี่ยนระบบไฟฟ้าดังกล่าวพบว่า หลอดแอลอีดีสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจากเดิมได้

กว่าร้อยละ 50 

 จัดให้ติดตั้งสวิตซ์เปิดปิดหลอดไฟแบบกระตุกในส านักงาน เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเลือกเปิดปดิ

หลอดไฟเฉพาะจดุได้ ท าให้ไม่ตอ้งส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าในหลอดไฟบางดวงทีต่ิดตั้งอยูใ่น

พื้นที่ที่ไม่ไดใ้ช้งาน  

 จัดให้มีนโยบายควบคุมปริมาณขยะในทุกหน่วยงาน เพื่อลดปริมาณการก าจัดขยะและการลด

การใช้พลังงานทุกชนิดโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และก๊าซมีเทน   โดยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทกุท่านในองค์กร และจัดตัง้

คณะกรรมการ Green Hospital ตรวจสอบผลการท าการโครงการอย่างใกล้ชิด ซ่ึงผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานควบคมุปริมาณขยะ  

 รณรงค์คดัแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจัดท าป้ายติดถังขยะเพื่อแยกประเภทขยะ ท าให้ทัง้พนักงาน

และผู้มารับบริการทิ้งขยะได้ถูกประเภท ส่งผลให้สามารถลดกระบวนการในการก าจัดและ

ท าลาย เพราะสามารถท าลายอย่างได้ถูกต้องตามประเภท พร้อมทั้งยังน าขยะที่สามารถ 

Recycle ได ้ส่งโรงงานเพื่อเข้ากระบวนการ Recycle ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 รณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการลดการใช้กระดาษ โดยก าหนดให้พนักงานใช้

กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า และลดการใช้กระดาษที่ไม่จ าเป็นด้วยการ

จัดเกบ็เอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากระบบการจัดนี้ท าให้ได้ประโยชน์ในด้านการลด

การใชห้มึกพิมพแ์ละลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกด้วย 

 จัดท าบ่อบ าบดัน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรบัปรุงคุณภาพน้ าเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ โดยมี
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การตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วเปน็ประจ า ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีต่รวจวัดมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดซึ่งโรงพยาบาลได้ผ่านการตรวจสอบประจ าปีจากส านักงาน

ประกันสังคมตามเงื่อนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัดส านกังานฯทุกปตีลอดมา

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบ าบดัน้ าเสียอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อใหคุ้ณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบดัได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน้ าที่ผ่าน

กระบวนการบ าบัดบางส่วนจะถกูน ามาใช้รดน้ าต้นไม้และท าความสะอาดลานจอดรถ 

 จัดโครงการรณรงคใ์ห้พนักงานลดการใช้พลังงานจากพฤติกรรมทีเ่คยชินจนตดิเปน็นิสัย เชน่ 

ลดการใช้ลิฟต์โดยการเดินขึ้นบนัได, ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน, ปิด

เครื่องปรับอากาศก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที และ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส านักงาน

ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อลดพลังงานและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

 จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขยีวและเพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี 

ส่งผลให้ผู้รบับริการมีความสดชื่น 

 บรรจุกจิกรรมช่วยเหลือสังคมลงในแผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) 

ประจ าปี เช่น การปลูกป่าชายเลน เป็นตน้ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของชุมชน โดยการ 

 จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อก ากับดูแลและตรวจสอบผลลัพธ์ของโครงการ

ต่างๆ ที่โรงพยาบาลจัดท าขึ้นเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

 จัดทีมงานสรรหาจากแผนกทรัพยากรบุคคลออกบูธรับสมัครงานตามโรงเรียน, วิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยใกล้เคียงในจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 

ลดปัญหาการว่างงาน ซ่ึงอาจเป็นตัวการของปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้                         

 ให้ความร่วมมือด้านการแพทย์กบัองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว โดยลงนามในบันทึก

ขอ้ตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งทีมแพทย์และสหวิชาชีพออกตรวจรักษา

และให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์ครอบครัวและชุมชน ต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

เนื่องจากกลุ่มอสม.เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ดี จึงมีการจดัโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพผ่านอสม. เพื่อให้อสม.เป็นตัวแทนการส่งต่อสุขภาพดี ให้กับทุกคนในชุมชน 

และปัจจุบนัปัญหาโรคเรื้อรังถือเป็นปัญหาทีค่่อนข้างใหญ่ในปัจจบุัน  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์จึงได้ส่งทีมสร้างเสริมสุขภาพเข้าพูดคุยและปรบัลักษณะนิสัยที่เปน็ภัยต่อสุขภาพของ

กลุ่มอสม.ในโรคต่างๆ ดงันี ้

 โรคความดัน 
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 โรคเบาหวาน 

 โรคไขมนัในเลือด 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านชุมชนสถานประกอบการต่างๆ เนือ่งจากจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ค่อนข้างมาก ดังนัน้การพัฒนาชุมชนและสังคมจึง

จ าเปน็จะต้องมุ่งเน้นไปยังสถานประกอบการต่างๆในจังหวัด กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงได้

ส่งทีมสร้างเสริมสุขภาพเข้าพบเจา้ของสถานประกอบการ เพื่อเชญิเข้าร่วมโครงการสร้างเสริม

สุขภาพต่างๆ โดยการให้ความรูข้องกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นั้น จะมุ่งเน้นไปในเรื่องทีเ่ป็น

ปัญหาเฉพาะทางของแต่ละบริษทั เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดที่สุด เช่น 

 โครงการลดไขมนัในเลือด กับบรษิัท เมืองทองอะลูมิเนียม จ ากัด  

 โครงการเคลื่อนไหวถูกท่าลดปัญหาปวดหลัง กบับรษิัท บอดี้แฟช่ัน จ ากัด เปน็ต้น 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านบคุลากรภายในองค์กร เนื่องจากพนักงานของกลุ่มโรงพยาบาล

จุฬารัตน์นัน้ เป็นประชาชนในพืน้ที่เกือบ 100% ดังนั้นการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพผ่านบุคลากร

ภายในองค์กรจงึถือเปน็อีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพ

ดีขึ้นได้ โดยโครงการที่ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ส่ือสารผ่านพนักงานคือ โครงการ 3 อ. 

(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) 

 โครงการขบัขีป่ลอดภัย ด้วยความตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตจุราจร

ที่ส่งผลให้มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุบตัิเหตุและ

ครอบครัว กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงไดจ้ัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการ

รณรงค์ให้พนักงานขององค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% และได้มีการจัดให้ทีม

ส่งเสริมสุขภาพท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของการไม่สวมใส่หมวกนิรภัยของ

ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์พบว่า เกิดจากความกลัวส่ิงสกปรกที่มีอยู่บนหมวกนิรภัย

ของรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตนจ์ึงได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้

บริการรถจักรยานยนต์รบัจ้างในชุมชนใกล้เคียงแจกหมวกคลุมผมให้กับผูโ้ดยสาร

ก่อนสวมหมวกนิรภัย เพื่อเสริมความมั่นใจเรื่องความสะอาด ท าให้โดยสาร

รถจักรยานยนต์รบัจ้างไดอ้ย่างปลอดภัย ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึน้จาก

อุบัติเหตุ นอกจากนีท้างโรงพยาบาลยังได้มีการจัดจ าหน่ายหมวกนิรภัยที่ได้

มาตรฐานในราคาถูกเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยได้ง่าย

ขึ้น 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก  

 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนทีบ่รกิารตรวจสุขภาพให้กับชุมชนห่างไกลในจังหวัด 

โดยมีการก าหนดไว้เปน็แผนประจ าป ี
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 โครงการใหค้วามรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐานภายในโรงเรียน 

 โครงการอบรมช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประชาชนในชุมชนและสถาน

ประกอบการใกล้เคียง โดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นถึง

ความส าคัญในวินาทีชีวิตของผู้ปว่ยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซ่ึงในปัจจบุันนี ้

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจุฬารัตน์จงึได้จดั

โครงการใหค้วามรู้พร้อมการฝึกปฏิบตัิการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่สามารถช่วย

ให้ผูป้่วยกลับมาหายใจได้ ก่อนจะน าส่งโรงพยาบาล 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีการจัดนทิรรศการแสดงความรู้ความสามารถของหน่วยงานภายในองค์กร 

โดยใหทุ้กหน่วยงานในองค์กรระดมความคิดพัฒนากระบวนการท างานหรือคดิคน้นวัตกรรมที่ช่วยให้การท างาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าร่วมประกวดกันเพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆของกลุ่ม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในภายใต้โครงการ “มหกรรมคุณภาพ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (Chularat Hospital Group 

Forum)” ซ่ึงจากโครงการนี้ นวัตกรรมที่ชนะการประกวด คือ “รถสระผมจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11”  โดยที่มา

ของนวัตกรรมนี ้ มาจากทีมสหวชิาชีพมองเห็นปัญหาของผู้ป่วยทีน่อนนานและไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ ท า

ให้การดูแลสุขวิทยาส่วนใหญ่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลและผู้ช่วย ซ่ึงการดูแลเรื่องความสะอาดของ

ผมและศีรษะของผูป้่วยนั้น เปน็เรื่องทีค่่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากมอีุปกรณ์ที่ต้องใชห้ลายอย่าง จึงก่อให้เกิดการใช้

เวลานานในการสระผม จากแนวคิดนีเ้องจึงก่อใหเ้กิดนวัตกรรม รถสระผม สบาย สบาย ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลด

การใช้อุปกรณ์จ านวนมากที่เกี่ยวกับการสระผมลง ลดระยะเวลาทีใ่ช้ในการในการปฏิบัติการพยาบาลลง และเพื่อ

เพิ่มความพึงพอใจของผู้รบับริการ ซ่ึงผลส าเร็จที่ได้จากนวัตกรรมนี้ คือ ลดอัตราการส้ินเปลืองน้ า ลดระยะเวลา

การสระผมก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับผูป้่วย 

 
โครงการช่วยเหลือสังคมอืน่ๆ 

1. โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้ าท่วม โดยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคส่ิงของจากประชาชนในชุมชนเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม (ป ี2554), บริจาคยาและเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ เรือพาย สุขาเคลื่อนที่และส่ิงของจ าเปน็

ต่างๆ (ปี 2554-56), บรจิาคเงินร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชนเพื่อสมทบทนุช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย เช่น ไทย

ทีวีสีช่อง 3กระทรวงแรงงาน (ป ี 2554-56) เปน็ต้น, ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บริการประชาชนผูป้ระสบอทุกภัยในพื้นทีต่่าง ๆ เช่น ลพบุรี อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ (ป2ี554-55) 

2. การสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น จัดรถพยาบาลและทีมพยาบาลเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา หรืองานพิธีการ

ส าคัญต่างๆ ของจังหวัด จัดพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ใน

บริเวณใกล้เคียงของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทุกสาขา, จัดพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางประเพณีต่างๆของ

จังหวัด และการสนับสนนุเงนิทนุส าหรับงานสาธารณประโยชน์อืน่ๆ 
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11.1  สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบรหิารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึงระบบ
ควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงนิ การด าเนินงาน การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความ
เสี่ยง ดังนัน้คณะกรรมการบริษทัจงึได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบทานให ้    
บริษทัฯ มีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมปีระสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมนิความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และสอบ
ทานใหป้ฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบรษิทัฯ  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทั ปฏบิัตติามกฎระเบียบของทางการปจัจบุันฝ่ายตรวจสอบภายในมีพนักงาน 5 คน  

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย รวมทั้งจัดท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นในการปรบัปรงุ
นโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน และเพื่อปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ  ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และจะจัดท ารายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปขีองบริษทัฯ 
 ในการก ากับดูแลบรษิัทย่อยนัน้ บริษทัฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบรษิัทฯ เข้าไปร่วมเปน็กรรมการในบริษทัย่อย และ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เปน็ผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัย่อย 
และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ทราบถงึประเด็นต่างๆ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อย อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 บริษทัฯ ไดจ้ัดท าคู่มือวงเงนิและอ านาจในการอนุมัตเิปน็ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ อ านาจการตัดสินใจ และการส่ังการต่างๆ ตามระดับต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บรษิัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือ
ดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทัได้ประเมนิระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
แล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการตดิตาม 
คณะกรรมการเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ มคีวามเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ได้จัดให้มีบคุลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ และบริษทัย่อยที่มีประสิทธิภาพ   

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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11.2 ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี  

บริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ ยัง จ ากัด ซ่ึงเปน็ผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าป ี 2556 ไม่มีข้อ
สังเกตเุกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงนิ แต่มีข้อสังเกตุจากการสอบทานการควบคุมทั่วไปในระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบตอ่ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อสังเกตุผู้สอบบญัชีเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

แนวทางด าเนินการ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
แก้ไขเรียบร้อย 

1.  บริษัทฯ ไม่ได้จัดท านโยบายดา้นการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่เปน็ลายลักษณ์อักษร 

บริษทัฯ อยู่ระหว่างการจัดท านโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเป็น
ทางการ ซ่ึงนโยบายดังกล่าวจะระบุถึงหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบต่อความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูล 
ซ่ึงอยู่ระหว่างการน าเสนอเพื่ออนมุัติและ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนทีจ่ะ
ทบทวนนโยบายทุก 1 ป ี

เดือนมีนาคม 2557 

2.  การไม่แบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

พัฒนาระบบ (IT Programmer) ซ่ึง
รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาโปรแกรม 

(Application Program) และ
โอนย้ายโปรแกรมไปยังระบบงานจริง 
ส าหรับระบบ HOSPRO 

บริษทัฯ ได้ด าเนินการแบง่แยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ HOSPRO  
กับเจ้าหน้าที่การโอนย้ายโปรแกรม HOSPRO ไป
ยังระบบงานจริง ออกจากกัน   นอกจากนี้ บริษทัฯ 
อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลากรผู้ที่ท าหน้าทีใ่น
การจัดการและดูแลการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร
จัดการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่
ในการสอบทาน Log เพื่อติดตามหาสาเหตุของ
เหตุการณ์ผิดปกต ิ

เดือนมีนาคม 2557 

3.  การพัฒนา จัดหา และบ ารุงรักษา
โปรแกรมระบบงาน  

 
 

3.1 บริษัทฯ มขีั้นตอนการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่มีการเขียนขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร   

บริษทัฯ ได้ด าเนินการจดัท านโยบายการบ ารุงรักษา
โปรแกรม รวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อเปน็แนวทางในการด าเนินการ ซึ่ง
อยู่ระหว่างการน าเสนอเพื่ออนุมตัิและประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนทีจ่ะทบทวนนโยบาย
ทุก 1 ป ี

เดือนมีนาคม 2557 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 39 

ข้อสังเกตุผู้สอบบญัชีเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

แนวทางด าเนินการ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
แก้ไขเรียบร้อย 

3.2 บริษัทฯไม่มหีลักฐานเกี่ยวกับการสอบ
ทานและติดตามการปฏิบตัิงานในส่วน
ของการปรบัปรุงแก้ไขโปรแกรม
ระบบงาน 

 

บริษทัฯ ได้ด าเนินการจัดท านโยบายเกี่ยวกับการ
สอบทานและตดิตามการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงาน โดยก าหนดให้
มีการจัดท าหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอยู่
ระหว่างการน าเสนอเพื่ออนุมตัิและประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนทีจ่ะทบทวนนโยบาย
ทุก 1 ป ี

เดือนมีนาคม 2557 

4.  การควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูล  
 

4.1 บริษัทฯไม่มีระเบียบปฏิบตัิทีเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องการขอรหัส
และสิทธิของผูใ้ช ้

บริษทัฯไดด้ าเนินการจัดท านโยบายเกี่ยวกับเรื่อง
การขอรหัสและสิทธิของผู้ใช้โดยก าหนดให้มีการ
จัดท าหลักฐานเปน็ลายลักษณ์อักษร ซึง่อยู่ระหว่าง
การน าเสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเปน็
ทางการ โดยมีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ป ี

เดือนเมษายน 2557 

4.2 บริษัทฯไม่มีการก าหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนส าหรับการควบคุมการเขา้ถึง
ระบบและรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ  

 

บริษทัฯ อยู่ระหว่างด าเนนิการจดัท าเอกสารระบุถึง
มาตรฐานและขั้นตอนส าหรับการควบคุมการ
เข้าถึงระบบและรหัสผ่านอย่างเปน็ทางการ เพื่อ
แจกจ่ายให้ผู้ใช้ระบบทุกคน โดยจะให้มีการ
ตรวจทานและส่งเอกสารเตือนใหผู้้ใช้ระบบท าการ
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ าเสมอ 

เดือนเมษายน 2557 

4.3 ควรเพิ่มการควบคุมการให้สิทธิพิเศษ

ในการเข้าใช้งานระบบ (ทุกระบบงาน) 
บริษทัฯไม่มีการก าหนดเกี่ยวกับการ
ควบคุมการให้สิทธิพิเศษในการเข้าใช้
งานระบบอย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิ
พิเศษในการเข้าสู่ระบบในกรณีฉกุเฉิน 

บริษทัฯ ได้ด าเนินการก าหนดจ านวนผูท้ี่มีสิทธิ
พิเศษในการเข้าสู่ระบบแยกเป็นรายบุคคลและ
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ติดตามการเข้าถึงระบบปจัจบุันอยู่ระหว่างการ
เสนอลงนามและประกาศใช ้ ทั้งนี้มีแผนทีจ่ะ
ทบทวนนโยบายทุก 1 ป ี 
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4.4  ควรก าหนดให้มีระเบียบปฏบิัติทีเ่ป็น
ทางการในการสอบทานรหัสผู้ใช้และ

สิทธิของผู้ใช้งานอย่างเปน็ประจ า (ทุก
ระบบงาน) 

บริษทัฯไดด้ าเนินการก าหนดใหม้ีระเบียบปฏิบัตทิี่
เป็นทางการส าหรับการสอบทานรหัสผู้ใช้และสิทธิ
ของผูใ้ช้ในระบบงานและระบบปฏิบตัิการต่างๆ 
และก าหนดผูท้ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการสอบทาน
รหัสผู้ใช้และสิทธิของผู้ใช้ในระบบงาน พร้อม

เดือนเมษายน 2557 
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ข้อสังเกตุผู้สอบบญัชีเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

แนวทางด าเนินการ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
แก้ไขเรียบร้อย 

จัดท ารายงานสรปุรายช่ือผู้ใช้พรอ้มสิทธิในการใช้
ระบบงานของแต่ละส่วนงาน ส่งให้ผูบ้ริหารของ
แต่ละส่วนงานอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน เพื่อท าการ
ยืนยันและอนุมัติสิทธิของพนักงานแต่ละคน และ
ก าหนดนโยบายล็อครหัสผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานโดย
ทันที และก าหนดเกณฑ์พิจารณาการลบรหัส
เหล่านั้นออกจากระบบ เพื่อเปน็การป้องกันการน า
รหัสผู้ใช้เหล่านั้นไปใช้อย่างไม่เหมาะสมปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการเสนอลงนามและประกาศใช้ ทัง้นี้มี
แผนทีจ่ะทบทวนนโยบายทุก 1 ป ี

5.   การส ารองข้อมูล การกูค้ืนระบบและ
แผนส ารองฉุกเฉิน 

 
 

5.1 ควรจดัท าแผนรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุก
ระบบงาน) 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจัดท าและทดสอบแผน
รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นทางการปัจจบุันอยู่ระหว่างการเสนอลง
นามและประกาศใช้ ทั้งนีม้ีแผนทีจ่ะทบทวน
นโยบายทุก 1 ปี  

เดือนเมษายน 2557 

5.2 ควรมีการจัดท าระเบียบและวิธีการใน
การส ารองข้อมูลขึ้นอย่างเป็นทางการ 
(ทุกระบบงาน) 

บริษทัฯ ได้ด าเนนิการจัดท าระเบียบและวิธีการใน
การส ารองข้อมูล และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเสนอลงนามและประกาศใช้ 
ทั้งนี้มีแผนทีจ่ะทบทวนนโยบายทุก 1 ป ี

 

เดือนเมษายน 2557 

 
11.3 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ของบริษัทฯ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ครั้งที่1/2555 มีมตแิต่งตัง้ 
นางจิรวัสสา  โรจนประดิษฐ์   ให้ด ารงต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดย
นางจิรวัสสา  โรจนประดิษฐ์   มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานดา้นการตรวจสอบภายใน  เป็นระยะเวลา  10 ปี และได้รับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่  Evaluating Internal Controls: A 
COSO-Based Approach (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน)  และ - Internal Auditing Certificate Program (IACP)   (สภาวิชาชีพ
บัญชี)  และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ  จึงเหน็ว่ามีความเหมาะสมทีจ่ะปฏิบตัิหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ   
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จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 
3 ท่าน ได้ประเมินการปฏิบัตงิานประจ าปี 2556 ของผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทัฯ  แล้วว่ามีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรูค้วามสามารถด าเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกบัการปฏบิัติงาน
ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัมอบหมายจากกรรมการบริษัทฯ 
          ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผูด้ ารงต าแหน่งผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของ
บริษทัได้รับการอนุมตัิ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3 
 

 
 

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2555 และ2556 ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2555 และวันที่ 31 
ธันวาคม  2556 ระหว่าง บรษิัทฯ และบริษทัย่อย กับ บคุคล / นิติบคุคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
12.1  สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนติิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์และมีการท า
ธุรกรรมกับบรษิัทฯ และ / หรือ

บริษัทย่อย 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

1. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ -  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษทั โดย ณ 
วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือ
หุ้นบรษิัท ร้อยละ 40.71 

 ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารในบรษิัท และด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยทั้งส่ี
แห่ง 

12. รายการระหว่างกัน 
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บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์และมีการท า
ธุรกรรมกับบรษิัทฯ และ / หรือ

บริษัทย่อย 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

2. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์ -  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษทั โดย ณ 
วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือ
หุ้นบรษิัท ร้อยละ 40.71 

 ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการใน
บริษทั และด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัย่อยทั้งส่ีแห่ง 

3. คุณศมล อมรพิทักษ์กูล และ 
    คุณกันย์สินีย์ อมรพิทักษ์กูล 

-  เป็นบุตรสาวและพ่ีสาวของนายยรรยง 
อมรพิทักษ์กูล ซ่ึงด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล 
ถือหุ้นบรษิัท ร้อยละ 1.14 

4. บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด 
  
 

น าเข้าและจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 
 มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบรษิัทฯ  

ได้แก่ กลุ่มพลัสสินทร์ ซ่ึงถือหุ้น 
บริษทั ไทยแอม ดอนจ ากัด ร้อยละ 93 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 2 ท่าน 
ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์และ 
นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษทัฯ ซ้ือหุ้นสามัญของ บรษิัท ไทยแอ
มดอน จ ากัด จ านวน 19,998 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด จากผู้ถือหุ้น
เดิม  เพื่อปรบัโครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลให้
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด มีสถานะเปน็
บริษทัย่อย  และไม่จัดเป็นนิติบคุคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
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บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์และมีการท า
ธุรกรรมกับบรษิัทฯ และ / หรือ

บริษัทย่อย 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

5. โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์
(เดิมชื่อ โรงเรียนกานดา บริรักษ์) 
 

โรงเรียนฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 
 กรรมการของบรษิัทฯ ได้แก่ 

นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ ด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิารและเปน็ผู้มีอ านาจ
ควบคุมในโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ 
เฮลท ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษทัฯ ได้รบัโอนใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนฯ เพื่อด าเนนิกิจการโรงเรียน
ฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล โดยปจัจบุัน
โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ไม่จัดเป็น
นิติบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ  

6. บริษทั เอสโก้ -ไทย จ ากัด 
 

น าเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนคิส์   มีกรรมการร่วมกันกับบริษทัฯ 1 ท่าน 
ได้แก่ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษทั โดย ณ 
วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือ
หุ้นบรษิัท ร้อยละ 40.71 

 ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษทั 
 

7. มูลนิธิรักษ์บางพลี มูลนิธิรักษ์บางพลีจดัตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคด์ังนี ้
 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน

ทุนทรัพยค์่ารักษาพยาบาล 
 ส่งเสริมและสนับสนุน 

ช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬา แก่
นักเรียนที่ยากจนและสาธารณ
กุศลอื่นๆ  
โดยไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับ   
การเมืองแต่อย่างใด 

 มีกรรมการร่วมกันกับบริษทัฯ 2 ท่าน 
ได้แก่ นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ 
และนายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง  
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12.2 รายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกนัในปบีัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555  และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

12.2.1  การซื้อขายสนิค้าและบริการทั่วไป 

บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
1. แพทย์ผู้ด ารง
ต าแหน่ง 
กรรมการหรือผู้บรหิาร  

ค่าธรรมเนียมแพทย์ :  
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ
และผู้บรหิาร ของบริษทัฯ รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 7 ท่าน  
 
 
 
 
-ยอดเจ้าหนีค้งค้างส้ินป ี

47.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.38 

41.46 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.44 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ราชวิทยาลัยแพทย์ก าหนด ซ่ึงเทียบเท่ากับราคา
ที่บรษิัท ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์แก่ แพทย์ท่าน
อื่นของทั้งโรงพยาบาล  
เทอมการช าระเงิน  
ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกต ิ
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติที่จะเกิด ขึน้ 
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้เงือ่นไขทั่วไป 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนแพทยด์ังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับ
แพทย์ท่านอื่นของทั้งโรงพยาบาล 

หมายเหตุ  : 1/แพทย์ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ตามนิยามของส านักงานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 1) นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์  2) นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง 3) นายแพทย์สุชาย เหล่า

วีรวัฒน์    4) แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ 5) นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ท่าน  
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บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
2. บริษทั เอสโก้ –ไทย 
จ ากัด  
(น าเข้าและจ าหน่าย
อุปกรณ์ปลอดเช้ือและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)   

ค่าใช้จ่ายซ้ือทรัพย์สิน :บริษัทฯ ซ้ือ 
ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety 
Cabinet) เพื่อใช้ในห้อง LAB และ
กล้องวงจรปิด (Fujiko) เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน 
บริเวณที่จอดรถ  
 
 
 
-ยอดเจ้าหนีค้งค้างส้ินป ี

0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.78 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกนัเปน็ไปตาม
ราคาตลาดซ่ึงเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษทัฯ ซ้ือ
สินค้าจากบคุคลภายนอก 
เทอมการช าระเงิน  
ตามเงื่อนไขการค้าปกต ิ
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
การท ารายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตผุล 
และความจ าเปน็ของบรษิัทฯ ภายใต้เงื่อนไข
การค้าทั่วไป 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล ถือ
เป็นรายการค้าปกติทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความ
จ าเปน็ต้องใช้สินค้าดังกล่าว โดยราคาซ้ือขาย เทียบ
เท่ากับคุคลภายนอก   
 

3. คุณศมล อมรพิทักษ์
กูล   และ 
คุณกันย์สินีย์ อมร
พิทักษ์กูล  
 

ค่าใช้จ่ายซ้ือวัตถุดิบ :  บริษทัฯ ซ้ือ 
วัตถุดิบจาก คุณศมล  อมรพิทักษ์
กูล และคุณกันย์สินีย์ อมรพิทักษก์ูล 
เพื่อใช้เปน็ยา สมุนไพร
ประกอบการรักษาคนไขท้ี่มาใช้
บริการแพทย์จนีแผนโบราณ 
 
 
 
-ยอดเจ้าหนีค้งค้างส้ินป ี

1.75 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.12 

0.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย  
การก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกนัเปน็ไปตาม
ราคาตลาดซ่ึงเทียบเท่ากับ ราคาที่บรษิัทซื้อสินค้า
จากบุคคลภายนอก    
 
 
เทอมการช าระเงิน  
ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกต ิ
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
ได้ส้ินสุดการค้า ในเดือน มกราคม 2556  

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องใช้สินค้า
ดังกล่าวประกอบการรักษา โดยราคาซ้ือขาย
เทียบเท่ากับบุคคลภายนอก  และ ส้ินสุดการซ้ือขาย
ดังกล่าว ในเดือน มกราคม 2556  
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
4. นายเกรียงศักดิ์ พลัส
สินทร์  

ค่าใช้จ่ายทีป่รึกษา :บริษทัฯ จ้าง 
นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์  เปน็ที่
ปรึกษาในการบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
-ยอดเจ้าหนีค้งค้างส้ินป ี

0.97 
 
 
 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
บริษทัฯ จ้างนาย เกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์  เพื่อให้
ค าปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ 
เทอมการช าระเงิน 
ระยะเวลาการช าระหนี้ภายใน 30 วัน 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายการท ารายการดังกล่าวใน
อนาคต 

รายการดังกล่าวบริษัทได้ยกเลิกตัง้แต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2555 และไม่มีนโยบายการว่าจ้างที่ปรึกษา
ทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต 

5. นายแพทย์ก าพล 
พลัสสินทร์   
 

ค่าใช้จ่ายซ้ือทรัพย์สิน  
บริษทัซื้อรถยนต์จากนายแพทย์  
ก าพล พลัสสินทร์  เพื่อใช้ในกิจการ
ของบรษิัทยอ่ย (บรษิัท บางปะกง
เวชกิจ จ ากัด ) 
 
 
 
 
-ยอดเจ้าหนีค้งค้างส้ินป ี

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.95 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
บริษทัฯ ซ้ือรถยนตจ์ากนายแพทย ์
ก าพล พลัสสินทร์เพื่อใช้ในกิจการของบริษทัย่อย 
(บรษิัท บางปะกงเวชกิจ จ ากัด ) ในราคาใกล้เคียง
กับราคาตลาด  
เทอมการช าระเงิน 
ระยะเวลาการช าระหนี้ภายใน 30 วัน 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
การท ารายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตผุล 
และความจ าเปน็ของบรษิัท 
 
 

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นรายการค้า
โดยปกติทั่วไป   



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
6. บริษทั ไทยแอมดอน 
จ ากัด   
(น าเข้าและจ าหน่าย
เครื่องมือแพทย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายซ้ือเครื่องมือแพทย ์ :   
บริษทัฯ ซ้ือเครื่องมือแพทย์จาก 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือรักษาผูป้่วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยอดเจ้าหนี้คงค้างส้ินป ี
เงินมัดจ า 

13.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.00 
-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-0- 
-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกนัเปน็ไปตาม
ราคาตลาดซ่ึงเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษทัฯ ซ้ือ
สินค้าจากบคุคลภายนอก  
เงินมัดจ า 
บริษทัฯ มีการช าระเงินมัดจ าร้อยละ 30 - 50 ของ
ราคาสินค้าที่ส่ังซื้อบางรายการซ่ึงมีมูลค่าสูง  
เทอมการช าระเงิน 
ระยะเวลาการช าระหนี้ ภายใน 30  วันตาม
เงื่อนไขการค้าปกติ  
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต  
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯ ซ้ือหุ้น 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัด จ านวน 19,998 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด  เพื่อปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลใหบ้ริษทั ไทยแอ
มดอน จ ากัด เป็นบริษทัย่อย  และไม่จัดเป็นนิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12.2.5 
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษทั 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษทัฯ มีความจ าเปน็ต้องใช้เครื่องมือ
แพทย์ดังกล่าว โดยราคาและเงื่อนไขการซ้ือขาย
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปรกต ิ
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
7. โรงเรียนจุฬารัตน์ 
อินเตอร์ เฮลท์ 
(โรงเรียนฝึกอบรม
ผู้ช่วยพยาบาล) 

 

เงินทดรองจ่าย   : บรษิัทฯ ช าระ
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนจุฬารัตน์ 
อินเตอร์ เฮลท์ เช่น  ค่าโทรศัพท์ ค่า
อินเตอรเ์น็ต เงินเดือนพนักงาน เป็น
ต้น แก่เจ้าหนี้โดยตรง และบรษิทัฯ 
จะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายจากโรงเรียน
จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดลูกหนี้คงค้างส้ินป ี
 
 

1.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 
 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 
 

บริษทัฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนจุฬารัตน ์
อินเตอร์ เฮลทเ์ท่ากับจ านวนที่บรษิัทฯ ไดจ้่ายจรงิ  
เทอมการช าระเงิน 
บริษทัฯ จะรวบรวมค่าใช้จ่ายทุก 3 เดือน และ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนจฬุารัตน์ อินเตอร์ 
เฮลท์ ภายในเวลา 60-120  วัน  
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  บรษิัทฯ ได้รบัโอน
ใบอนุญาตจัดตัง้โรงเรียน เพื่อปรบัโครงสร้างทาง
ธุรกิจ ส่งผลให้โรงเรียนจุฬารัตน ์ อินเตอร์ เฮลท์
เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษทัฯ และปัจจบุัน
โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ไม่จัดเปน็นิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12.2.5 
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษทั 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
 
 

รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ซ่ึงบริษัทฯ 
ไม่มีนโยบายในการให้เงนิทดรองจ่ายดังกล่าวแก่

บุคคล/นิติบคุคลอืน่ใดในอนาคต 
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล : บริษทัฯ มี
รายได้จากการให้การรักษาพยาบาล
แก่นักศึกษาของโรงเรียนจุฬารัตน์ 
อินเตอร์ เฮลทท์ี่มารับการรักษาที่
กลุ่มบริษัท จุฬารัตน์  ซ่ึงโรงเรยีน
จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์เป็นผู้ช าระ
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษทัฯ 
แทนผูป้่วยนักศึกษา ตามนโยบาย
ของโรงเรียนจุฬารัตน์ อนิเตอร ์
เฮลท์ที่ให้สวัสดิการรักษาพยาบาล
แก่นักศึกษาของโรงเรียนจุฬารัตน์ 
อินเตอร์ เฮลท์ในการรักษาพยาบาล
ที่กลุ่มบริษทั  
 
 
 
 
ยอดลูกหนี้คงค้างส้ินป ี

0.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ได้รับส่วนลด
ส าหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ยา และ อื่นๆ ใน
อัตราร้อยละ 50   
เทอมการช าระเงิน 
ระยะเวลาการช าระหนี้ ภายใน  90  วัน ตาม
เงื่อนไขการค้าปกติ   
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต  
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  บรษิัทฯ ได้รบัโอน
ใบอนุญาตจัดตัง้โรงเรียน เพื่อปรบัโครงสร้างทาง
ธุรกิจ ส่งผลให้โรงเรียนจุฬารัตน ์ อินเตอร์ เฮลท์
เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษทัฯ และปัจจบุัน
โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ไม่จัดเปน็นิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นภายในกลุ่มบริษทั เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ) 

รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่
มีนโยบายในการให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
ดังกล่าวแก่บุคคล/นิตบิุคคลนอกกลุ่มบริษัทอืน่ใด
ในอนาคต 

8. มูลนิธิรักษ์บางพลี 
(ด าเนนิการสาธารณ

ค่าใช้จ่ายเงนิบรจิาค : บริษทัฯ 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรักษ์บางพลี 

-0- 
 

-0- 
 

แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นการบริจาคเพื่อน าไปใช้ในการสา
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบคุคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ี2555 ปี 2556 
กุศล) เพื่อด าเนินการสาธารณกุศล 

ยอดเจ้าหนี้คงค้างส้ินป ี
 

-0- 
 

-0- 
ผู้บริหารมนีโยบายทีจ่ะบริจาคเงนิเพื่อใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม 

ธารณกุศล 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

12.2.2 การเช่าท่ีดิน และ อาคาร  

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ปี 2556 

1. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร ์
1/ 

ค่าเช่าอาคาร : บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
จากการเช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ช้ัน 
2 คูหา  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 416  
ตรม.  เพื่อเป็นสถานทีจ่ัดเกบ็
เอกสารของบรษิัทฯ  
 
 
 
 
 
 
ยอดเจ้าหนี้คงค้างส้ินป ี

0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.03 
 
 
 
 

การก าหนดราคาเช่า    
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555  ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558  โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท  
เทอมการช าระเงิน    
สัญญาระบุใหผู้้เช่าช าระเงินล่วงหน้าราย
เดือน ซ่ึงผูเ้ช่ามีการช าระเงินลว่งรายเดือน
ตามที่ระบใุนสัญญา 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้ราคา
ประเมนิค่าเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่า
ทั่วไป  

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลเนือ่งจากบริษทัฯ มี
ความจ าเปน็ต้องใช้พื้นที่อาคาร
ดังกล่าวในการจัดเกบ็เอกสาร โดย
ราคาเช่าเป็นไปตามราคาทีป่ระเมนิ
โดยผู้ประเมินอิสระ 

                                                           
หมายเหตุ  : 1/  เดิมเช่าจาก นางสาวรุจี ทองประกอบ ซึง่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสาขา 2 และ 4 ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2553  ถึง วันที ่1 มกราคม 2556  ค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท 

และ ได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวโดยสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ปี 2556 

2. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร ์
2/ 

รายได้ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้
ประกอบกจิการโรงเรียน จุฬา
รัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ : บริษทัฯ มี
รายได้จากการให้เช่าอาคาร
ส านักงาน 6 ช้ัน 4 คูหา  พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 3,456 ตรม.แก่
นางสาวศิริพร ตราศรี ในฐานะผู้
ก่อตั้งโรงเรียนจุฬารัตน ์ อินเตอร์ 
เฮลท์ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบการ
ของโรงเรียนฯ 
 
 
ยอดลูกหนี้คงค้างส้ินป ี

0.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาเช่า    
สัญญาอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554  
ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ระบคุ่าเช่าเดือนละ 
75,000  บาท ซ่ึงต่ ากว่าราคาประเมินโดยผู้
ประเมนิอิสระ บจก. เยียร์ แอพไพรซัล เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ทั้งนีบ้รษิัทฯได้ยกเลิก
สัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว โดยมีผลส้ินสุด
ตั้งแต่วันที1่5 พฤศจิกายน 2555 
เทอมการช าระเงิน    
ช าระภายใน 30 วัน 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
บริษทัฯไม่มีนโยบายการท ารายการดังกล่าว
ในอนาคต  

รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับ
โครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยบริษทัฯ มีนโยบาย
จะด าเนินกิจการโรงเรียนอบรมผูช่้วย
พยาบาลด้วยตัวเอง (รายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ ”11.3 รายการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม
บริษทั”) และไม่มีนโยบายที่จะให้เช่า
อาคารดังกล่าวในราคาต่ ากว่าราคา
ตลาดในอนาคต  

3. มูลนิธิรักษ์บางพลี ค่าเช่าอาคาร มูลนิธิรักษ์บางพลีใช้
ที่อยู่ของอาคารที่ตัง้ของโรงเรียน
จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อเปน็
ที่อยู่ในการจดทะเบียนและจดัส่ง
เอกสาร 

-0- 
 
 
 
 

-0- 
 
 
 
 

การก าหนดราคาค่าเช่า    
ไม่มีการท าสัญญาเช่าและไม่มีการคิดค่าเช่า
ระหว่างกัน เนื่องจากปัจจุบนัมูลนิธิรักษ์บาง
พลีไม่มีการใช้พ้ืนที่อาคาร ซ่ึงปัจจุบนัเปน็
ที่ตั้งของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
เนื่องจากมูลนิธิรักษ์บางพลีไม่มีการ
ใช้พ้ืนที่ในการด าเนินกจิการแต่อย่าง
ใด   

                                                           
2/   เดิมเช่าในนาม นางสาวศิริพร ตราศรี ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วไปของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ และมอบอ านาจให้แก่นายแพทย์ ก าพล พลัส
สินทร์ ใน การบริหารงานแทน 
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดลูกหนี้คงค้างส้ินป ี

 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

แต่อย่างใด นอกจากใช้เปน็ที่อยู่ในการจด
ทะเบียนและจัดส่งเอกสารเท่านั้น 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
ในอนาคตมูลนิธิรักษ์บางพลียังไม่มี
แผนการใช้พ้ืนที่ดงักล่าว เพื่อด าเนินการแต่
อย่างใด แต่หากมูลนิธิต้องการใช้พ้ืนที่
ดังกล่าว อาคารดังกล่าว เพื่อด าเนินการใด 
บริษทัฯ จะจัดท าสัญญาเช่า ภายใต้ราคา
ประเมนิค่าเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่า
ทั่วไป 

 

11.2.1 การกู้ยืมจาก บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้ง 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่มีความเก่ียวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 
1. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์  
กรรมการบริษัท 

เงินกู้ยืม :บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก  
นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ ก่อน
ปรับโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท
ไทยแอมดอน จ ากัด  เพื่อใช้เป็น

8.00 
 
 
 

-0- 
 
 
 

อัตราดอกเบ้ีย 
เงินกู้  3.7  ล้าน  อตัราดอกเบ้ีย  4%  
เงินกู้  7.0  ล้าน  อัตราดอกเบ้ีย  3%  
โดยช าระคืนดอกเบ้ียคร้ังเดียวพร้อมการช าระ

รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน
บริษัทฯมีนโยบายการซื้อหุ้น 
บริษัท ไทย แอมดอน จ ากัด เข้า
มาเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่มีความเก่ียวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 
เงินทุนหมุนเวยีนในการน าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์เพ่ือมาจ าหน่ายแก่
ลูกค้า  โดยมียอดหนี้คงค้าง ดังนี้ 
-ยอดเงินให้กู้ตน้งวด    
-ให้กู้เพ่ิมระหว่างงวด   
-ช าระคืนระหว่างงวด 
-คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด 
ดอกเบ้ียจ่าย 
ดอกเบ้ียค้างจ่ายต้นงวด 
ดอกเบ้ียจ่ายระหว่างงวด                          
ช าระคืนดอกเบ้ียระหว่างงวด          
ดอกเบ้ียค้างจ่ายปลายงวด             

 
 
 

2.70 
8.00 
-0- 
10.70 

 
0.11 
0.19 
-0- 

0.30 

 
 
 

10.70 
-0- 

10.70 
-0- 

 
0.30 
0.25 
0.55 
-0- 

คืนเงินกู ้
การช าระคืนเงินกู้ 
บริษัทฯ จะการช าระคืนเงินกู้ทั้งหมด ซ่ึง
ปัจจุบันมีการช าระคืนแล้ว  
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
บริษัทฯไม่มีนโยบายกู้ยมืเงินจากบุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
 
 

รายการดังกล่าว ได้มีการช าระคืน
แล้วพร้อมดอกเบ้ีย โดยอตัรา
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราท่ี
บริษัทกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน
ขณะนั้น  และบริษัทไม่มีนโยบาย
ในการกู้ยืมกับบุคคลหรือนติิ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
 

2. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ เงินกู้ยืม : บริษทัฯ กู้ยืมระยะส้ันจาก
นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนนิ
ธุรกิจโดยท าสัญญากู้ยืมระหว่างกนัลง
วันที่  12 มกราคม 2555  ครบก าหนด
ช าระวันที่  12  เมษายน 2555   
 

10.00 
 
 
 
 
 

 

-0- 
 
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ย     
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 % ต่อปี คิดเป็น
จ านวน 0.05 ล้านบาท  
การช าระคืนเงินกู ้ 
บริษทัฯ ช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดเดียว 
โดยช าระเงินกู้ก่อนก าหนด  รวมกู้ยืมเงิน เปน็
เวลาทั้งส้ิน 39 วัน   

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลเนือ่งจากบริษทัฯ มี
ความจ าเปน็ต้องใช้เงินทุนเรง่ด่วน
ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งนีห้าก
บริษทัฯด าเนินการกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน อาจต้องใชเ้วลาในการ
อนุมัติ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่มีความเก่ียวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 
- ยอดเงินให้กู้ตน้งวด 
-ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- คงเหลือเงนิให้กู้ปลายงวด 

-0- 
10.00 
10.00 

-0- 

-0- 
-0- 
-0- 
-0- 

แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือ
นิติบคุคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต  

กรรมการดังกล่าว ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยที่บรษิัทฯ กู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น   

 - ดอกเบี้ยค้างจ่ายตน้งวด 
- ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด 
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด 

-0- 
0.05 
-0- 

-0- 
-0- 
-0- 

 
 
 

 

 

12.2.4 การค้ าประกัน/ให้หลักประกัน แก่วงเงินสินเชื่อ 

บริษัทฯ รับการสนับสนุนการค้ าประกันส าหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จากบุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดดังนี ้

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่มีความเก่ียวข้อง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 
นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ 
 กรรมการบริษัท 

นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ 
ค้ าประกันวงเงินกู้ของบริษัทกับ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
  
 

85.00 
 

- 
 

การก าหนดค่าธรรมเนียม 
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ า
ประกันจนกว่าจะส้ินสุดอายุสัญญากู้ 
เพ่ือสนับสนุนสภาพคล่องและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการตามข้อเสนอของธนาคาร
พาณิชย์ โดยกรรมการไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการค้ าประกันดังกล่าว
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แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้กรรมการ
ค้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ใน
อนาคต โดยหลังจากบริษัทฯเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย บริษัทได้ด าเนินการขอ
ปลดภาระค้ าประกันวงเงินกู้ยืมโดย
กรรมการบริษัท จากธนาคารพาณิชย ์
แล้วเมื่อวนัที่ 30 กรกฏาคม 2556 ทั้ง
จ านวน 

แต่อย่างใด และบริษัทได้ปลดภาระค้ า
ประกันวงเงินกู้ยืม โดยกรรมการบริษัท
ฯ จากธนาคารพาณิชย์ และบริษัทฯ ไม่
มีนโยบายท่ีจะให้กรรมการบริษัทค้ า
ประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ในอนาคต 
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12.2.5 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ  

 ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษทั ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความชัดเจนและเป็นการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต  ซ่ึงจะไม่มีรายการดังกล่าวในอนาคต โดยมีรายละเอียดการด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

หุ้น หรือ สินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ท ารายการ 
ผู้จ่ายเงิน 

(ผู้ซื้อหุ้น หรือ 
สินทรัพย์) 

ผู้รับเงิน 
(ผู้ขายหุ้น หรือ 
สินทรัพย์) 

ลักษณะรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. ซ้ือหุ้นบรษิัท ไทยแอ
มดอน จ ากัด จ านวน 
19,998  หุ้นคิดเปน็สัดส่วน
ร้อยละ 99.99  ของหุ้น
ทั้งหมด 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 บริษทั 
โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากัด 
(มหาชน)  
 

กลุ่มพลัสสินทร์ บริษทัฯ ด าเนินการซ้ือหุ้นบริษทั ไทย
แอมดอน จ ากัด จากกลุ่มพลัสสินทร ์
เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลให้
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัดเป็นบริษทั
ย่อยของบรษิัทฯ  โดย บริษทั ไทยแอ
มดอน จ ากัด มีหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ทุนจด
ทะเบียนทัง้หมด 2 ล้านบาท  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษทั ไทย
แอมดอน จ ากัดมีสินทรัพย์ทัง้หมด 
15.00 ล้านบาท หนี้สิน 12.32 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2.68 ล้านบาท 
รายได้ 4.00 ล้านบาท และก าไรสุทธิ 
0.68 ล้านบาท 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
บริษทัฯ ซ้ือหุ้นบรษิัท ไทยแอมดอน 
จ ากัด ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 
กันยายน 2555 ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ 2.68 
ล้านบาท ทั้งนีห้ากมูลค่าทางบัญชีของ 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากัดมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากมูลค่า 2.68 ล้านบาท 
อันเนื่องมาจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์
หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน หรือ จากเหตุ
อื่นใดซ่ึงเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการซ้ือหุ้น 
ผู้ขายหุน้บรษิัท ไทยแอมดอน จ ากัดจะ
เป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึน้  
 การช าระเงิน  
บริษทัฯ ช าระเงินค่าหุน้ทั้งหมดในเดือน
พฤศจิกายน 2555 โดยบรษิัทฯ ได้มีการ
รับโอนหุ้นทัง้หมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 
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หุ้น หรือ สินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ท ารายการ 
ผู้จ่ายเงิน 

(ผู้ซื้อหุ้น หรือ 
สินทรัพย์) 

ผู้รับเงิน 
(ผู้ขายหุ้น หรือ 
สินทรัพย์) 

ลักษณะรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

21 พฤศจิกายน 2555 
2. รับโอนใบอนุญาตจัดตัง้ 

โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ 
เฮลท์  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2555 

บริษทั 
โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 

กลุ่มพลัสสินทร์ บริษทัฯ รบัโอนใบอนญุาตจัดตั้ง
โรงเรียนฯ เพื่อปรบัโครงสร้างทาง
ธุรกิจ    

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
บริษทัฯ รบัโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกันโดย
บริษทัฯ ได้มีการรับโอนใบอนญุาตจัดตั้ง
โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที ่ 15 
พฤศจิกายน 2555 

3. รับโอนนักศึกษา โรงเรียน
จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2555 

บริษทั 
โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 

- บริษทัฯ จะท าหน้าที่อบรมนักศึกษา
ผู้ช่วยพยาบาล ภายหลังการรับโอน
ใบอนุญาตจัดตัง้โรงเรียนจุฬารัตน์ 
อินเตอร์ เฮลท์  โดยบรษิัทฯ จะจดัให้
การสอนนักศึกษาเปน็ไปอย่าง
ต่อเนื่องและตามกฎ ระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
กลุ่มผู้บริหารชุดเดิมจะโอนรายได้ค่าเล่า
เรียนของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับ
ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ให้แก่
บริษทัฯ ทั้งหมด จ านวน  0.23 ล้านบาท 
เพื่อเปน็ทุนการด าเนินงานส าหรบัการ
สอนนักเรียนหลักสูตรตามกฎ ระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบรษิัท ด าเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างความความแข็งแกร่งให้กับ
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และจะเป็นผลดีกับบริษทัฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเงื่อนไขด้าน
ราคาซ้ือขาย  และเงื่อนไขการรบัโอนตามตารางข้างตน้ เปน็เงื่อนไขที่มคีวามสมเหตุสมผล 

 
12.2.6 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 

               บริษทัฯ มีการก าหนดขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันนั้นๆ  
 
12.2.7 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏบิัติตามระเบียบต่างๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้ และ
กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะ
อื่นใดกับบริษทัฯ รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา   

นอกจากนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกดิขึน้นั้น บริษทัฯ จะจดัให้มบีคุคลที่มี
ความรู้ ความช านาญพิเศษ เชน่ ผู้สอบบัญชีหรือผูป้ระเมนิราคาทรัพย์สินที่มคีวามเปน็อิสระเปน็ผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกับ
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้
ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะ
ไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯ หรือบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้งของบริษทัฯ แต่เป็นการท า
รายการที่บริษทัฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การใหบ้ริการ และการซ้ือ
หรือขายสินค้า เป็นตน้ บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มเีงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้
ปฏิบตัิเป็นไปตามสัญญาทีต่กลงรว่มกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน 
เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
และจัดท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ 
ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ เช่น การกู้ยืม การค้ าประกัน เปน็ต้น บรษิัทฯ มี
นโยบายใหเ้สนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัต ิ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
และใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการนั้นๆ   และจะต้อง
ปฏิบตัิใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัตติามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 60 

เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษทัฯ หรือบรษิัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับบคุคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  

ส าหรับแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคตนัน้ จะยงัคงมีอยู่ในส่วนทีเ่ป็นการด าเนินการทางธุรกิจปกติ
ของบรษิัทฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย์  การซ้ือยา  เป็นตน้ นอกจากนี้ ในอนาคต บริษทัฯ อาจมี
ความจ าเปน็ทีจ่ะต้องใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บรษิัทย่อย ในด้านการค้ าประกันเงินกู้ และ/หรอืการให้เงินกู้ยืม  และจะ
ด าเนินการท ารายการข้างตน้ด้วยความโปร่งใสและปฏบิัติตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษทัฯ และสอดคล้อง
กับข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้า 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบบันี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการ บริหารของบรษิัทหรือผูด้ ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคัญ นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกีย่วกับฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงินสด
ของบรษิัทและบรษิัทย่อยแล้ว  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดใหบ้รษิัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้
เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ปน็สาระส าคัญทั้งของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบต่อการจัดให้บรษิัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และข้าพเจ้าได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซ่ึงครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงนิของบรษิัทและบริษทัย่อย 

 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  

 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ 
2 นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์ ประธานกรรมการบริษัท นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์
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หน้า 1 

หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                      บรษิัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 หน้า 2 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 
 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 
ประธานกรรมการบริษัท 

63 - Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36,858,785 หุ้น 
(4.19%) 

พ่ีชายนายแพทย์ก าพล 
พลัสสินทร ์

2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2546- ปัจจุบัน 
2534 – 2547 
2519 – ปัจจุบัน 
2511 -2519 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 
บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากัด 
บริษัท ไทยแอมดอน จ ากัด 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด 
บริษัท อีลิคอน จ ากัด 
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 

2. นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ 
กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ  

60 - แพทยศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25,367,020 หุ้น 
(2.88%) 

น้องชายนายเกรียง
ศักดิ์ พลัสสินทร ์

2547- ปัจจุบัน 
 
2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2546- ปัจจุบัน 
2548- ปัจจุบัน 
2534 -2547 
2529 -2534 
2528 -2529 
2524 -2528 

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 
แพทย์ 
แพทย์ประจ า 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 
บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากด 
บริษัท ไทยแอมดอน จ ากัด 
บริษัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากัด 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด  
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
เทพารักษ์โพลีคลินิก 
โรงพยาบาลตากสิน 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล   
กรรมการบริษัท 

61 - อัสสัมชัญพาณิชย์ 
- บ.ภ. 

156,896,805 หุ้น 
(17.83%) 

สามีนางกอบกุล 
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- บ.ว. 2547- ปัจจุบัน 
2541 – ปัจจุบัน 
2535 – ปัจจุบัน 
2531 – ปัจจุบัน 
2528 – ปัจจุบัน  

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากัด 
บริษัท สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ศมลกจิ จ ากัด 
บริษัท ซีเม็ท จ ากัด 

4. นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ ารง 
กรรมการบริษัท 

54 - แพทยศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
ออโธปิดิกส์ 

5,051,680 หุ้น 
(0.63%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 
บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากัด 

5. นายแพทยส์ุชาย เหล่าวีรวัฒน์ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

58 - แพทยศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- Mini MBA in Health 
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรการบริหารงาน
โรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4,862,690 หุ้น 
(0.55%) 

ไม่มี ปัจจุบัน 
 
2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2530 – 2555 
2528 - 2530 

กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
แพทย์ 
แพทย์ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 
บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากัด 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
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 หน้า 4 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

6. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ 
กรรมการบริษัท 

58 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซู
วิทยา 

199,475,040 หุ้น 
(22.67%) 

น้องสาวนายแพทย์ก า
พล พลัสสินทร์และ
นายเกรียงศักดิ์ พลัส
สินทร์และนางกอบ
กุล ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบัน 
2527- ปัจจุบัน 
  

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอสโก้-ไทย จ ากัด 
 

7. นางกอบกุล ปัญญาพล 
กรรมการบริษัท 

62 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซู
วิทยา 

123,459,420 หุ้น 
(14.03%) 

ภรรยานายอภิรุม 
ปัญญาพล และ
น้องสาวนายเกรียง
ศักดิ์ พลัสสินทร ์

2547 – ปัจจุบัน 
2535 – ปัจจุบัน 
2531 – ปัจจุบัน 
2541 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ศมลกจิ จ ากัด 
บริษัท สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

8. นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล 
กรรมการบริษัท 

57 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(บัญชี) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

5,543,325 หุ้น 
(0.63%) 

ไม่มี ปัจจุบัน 
2547 – 2548 
2536 – ปัจจุบัน 
 
2531 - 2547 
2531 – 2536 
2529 – 2531 
2527 – 2529 
2524 – 2525 
2521 – 2524 

กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
 
ผู้จัดการ 
สมุห์บัญช ี
สมุห์บัญช ี
พนักงานบัญชี 
พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอสเอ็มแอล คอนซัล แอนด์ แอคเคาท์ 
เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท ศมลกจิ จ ากัด 
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จ ากัด 
บริษัท โมดูล่า จ ากัด 
บริษัท สากล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 
บริษัท ซีพี จ ากัด 
บรษิัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 

9. นายมานิต เจียรดิฐ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ

64 - B.A (Economics and 
Accounting) Claremont 
Men’s College (ปัจจุบัน 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
2553 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด 
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 หน้า 5 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

ตรวจสอบ Claremont Mckenna 
College)  

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

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

 
2547 – 2552 
2542 – 2551 

 
ประธานกรรมการบริษัท 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(มหาชน) 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ ากัด 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 

10. นายสมยศ ญาณอุบล 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

58 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบันฑิต  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

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

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
2548 - 2554 
2541 - 2547 
 
2539- 2541 
 

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Financial Controller) 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Regional Bill  
Controller) 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ( Accounting and 
Administration Managerr) 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ภูผาช าทอง จ ากัด 
บริษัท โกลเด้น ฟูดส์ สยาม จ ากัด 
บริษัท เบเยอร์ จ ากัด  
 
บริษัท เฮิกซ์ไทย จ ากัด และบริษัทในเครือ 

11.นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ 
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

61 - ปริญญาตรี วท.บ.
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอซ์เดีย (นอร์ท) จ ากัด 
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 หน้า 6 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

และกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Audit Committee 

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

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

2532 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ท.ีไอ. จ ากัด 
 

12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย ์
กรรมการบริษัท และกรรมการ
อิสระ  

70 - 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)  

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
ปัจจุบัน 
 
อดีต 
 
 

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ด้านวิชาการ / ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกจิการ
เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา / อนุกรรมการ อนุ
กรรมาธิการด้านประชากรและการพัฒนา 
ที่ปรึกษาต่างประเทศราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งลอนดอน  
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ / ที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจ า
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข / 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
สภากาชาดไทย 
วุฒิสภา 
 
 
 
 
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่ง
กลาสโกว์        
วุฒิสภา  
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 หน้า 7 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- สถาบันจิตวิทยาความ
มั่นคง หลักสูตรการ
ปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่าย
อ านวยการ รุ่นที่ 40 

- ปรอ.4  
- ปปร.14  
- สวปอ.มส.3 

 
 
 
 
อดีต 
 
 
2546-2550 
2541-2543 และ 
2545-2547 
2538-2540  
 
อดีต 
 
 
อดีต 
 
 
อดีต  
 
 
 

กรรมาธิการการกีฬา / กรรมาธิการการ
สาธารณสุข / ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟ้ืนฟู
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กรรมาธิการ   
 
 
เลขาธิการ   
ประธาน 
 
นายกสมาคม 
 
กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา  
 
 
กรรมการ กรรมการการแพทย์ / ประธาน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การบริการทางการแพทย์ 
ประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ  
เบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทประจ า
กรุงเทพมหานคร (ม.41)    

 
 
 
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
แพทยสภา   
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย    
 
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทย 
กลุ่มประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาคม
แพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AGA)  
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
 
 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
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 หน้า 8 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

อดีต 
 
2546-2551  
2541-2545 และ 
2548-2550 

ประธาน  
 
ผู้อ านวยการ ส านักงานยุวกาชาด  
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

โครงการแพทย์เพื่อประชาชน (ภายหลัง
เปลี่ยนเป็นมูลนิธิแพทย์เพ่ือประชาชน) 
สภากาชาดไทย  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์
โกศล 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผู้จัดการ 

59 - แพทยศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

- วุฒิบัตรโรคข้อ  

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – 2548 
 
2542 – 2547 
2537 – 2542 
2533 – 2534 
2526 – 2533 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 
กรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
แพทย์ 
ผู้อ านวยการ 
อายุรแพทย์ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บรษิัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด 
สหแพทย์รัชดา 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลราชวิถี 

14. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ 
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จัดการ 

60 - แพทยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วุฒิบัตรวิสัญญี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
2549 - ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2547 – 2549  

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากัด 
บริษัท ปิ่นสารคาม จ ากัด 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

15. นางวันดี พิศนุวรรณเวช 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

42 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

85,515 หุ้น  
(0.01%) 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบัน 
 
2550 – 2554 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินแลสารสนเทศ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2539 – 2550 
2537 - 2539 

สมุห์บัญช ี
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 

16. นางประคอง วิจักขโณดม 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

54 - ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
2546 - 2554 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จ ากัด 

17. นางจิรวัสสา โรจประดิษฐ์ 45 - ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต 

ไม่มี ไม่มี 2555-ปัจจุบัน 
2553-2555 
2547-2552 
2542-2545 
2533-2538 
2530-2533 

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
ธุรกิจส่วนตัว 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
- 
บริษัท โนวาซายน์ จ ากัด 
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด 
บริษัท บางกอก รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บางกอก รัมเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
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 หน้า 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 มีดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

คอนวีเนียนซ์

 ฮอสพิทอล

บางปะกง

เวชชกจิ

โรงพยาบาล

จุฬารัตน์

อาคเนย์

ไทยแอมดอน อีลคิอน
ปัญญาพล 

อินเตอร์โฮลดิง้
ศมลกจิ

สตีลลงิค์

อินเตอร์

เนชัน่แนล

ซเีม็ธ

เอสเอ็ม

แอลคอนซลั

แอนดแ์อค

เคาทเ์ซอร์วิส

เอสโก-้ไทย

มุ่งพัฒนา

อินเตอร์

แนชชัน่แนล

ไอซเ์ดยี

(นอร์ท)

คงิสเ์มนซ.ี 

เอ็ม.ท.ีไอ.
ภูผาช าทอง

1 นาย เกรียงศักดิ ์พลสัสนิทร์ X / / / / /,M

2 นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ l,C,M X X X / /

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล / / / / / / / /,M

4 นายแพทย์วิชติ ศิริทัตธ ารง / / / /

5 นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวัฒน์ /,//,/// / / /

6 นาง กอบกลุ ปัญญาพล / / / / /

7 นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กลู / /

8 น.ส. กรรณิกา พลสัสนิทร์ / /

9 นาย มานิต เจียรติฐ /,AC /,AC

10 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสทิธิ์ /,AC / /

11 นาย สมยศ ญาณอุบฃ /,AC /

12 นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ /

13 นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิโ์กศล //,///

14 แพทย์หญิงชติุมา ป่ินเจริญ //,///

15 นางวันด ีพิศนุวรรณเวช ///

16 นางประคอง วิจักขโณดม ///

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคมุของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มดีงันี้

บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกีย่วข้อง

บริษัทฯรายชือ่

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ

 
 
 
  หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษัท C คือประธานกรรมการบริหาร AC คือกรรมการตรวจสอบ / คือกรรมการบริษัท // คือ กรรมการบริหาร /// คือ ผู้บริหาร M คือ กรรมการผู้จดัก
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 เอกสารแนบ 3  

-ไม่มีขอ้มูล 



เอกสารแนบ 4 

-ไม่มีขอ้มูล 
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เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                      บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) าลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 
 
 
 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  
วนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที ่1 การควบคุมองค์กรและมาตรการสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure) 
 การควบคุมองคก์รและมาตรการสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงเป็น
รากฐานท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่างๆซ่ึงเอ้ือ
ให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทัตระหนกัถึงความ
จ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญัต่อความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ การจดัโครงสร้างขององคก์รอยา่งเหมาะสม และการก าหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 
 
1.1 คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลให้มีการก าหนดเป้าหมายและกระบวนการการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 
   ใช่    ไม่ใช่ 

บริษัทแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบเก่ียวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโดยท่ัวกัน 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการอยา่งรอบคอบและได้

พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควรในลกัษณะท่ีอาจ
น าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

    ใช่    ไม่ใช่ 
  

         บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคส์ าหรับงานในหนา้ท่ีต่างๆ ตลอดจนก าหนดกระบวนการท างาน 
         ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยมีการทบทวนเป้าหมายเป็นระยะๆ 

 
1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใช่หรือไม่ 

   ใช่    ไม่ใช่ 
 
1.4 บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนใน

ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (conflict of interest) กบักิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ใช่หรือไม่ 

   ใช่    ไม่ใช่ 
 

1.5 บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการ
บริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทุจริตได ้ใช่หรือไม่ 

ใช่    ไม่ใช่ 
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1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้มีการค านึงถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือ
ความสมัพนัธ์หรือประโยชน์ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 

   ใช่    ไม่ใช่ 
   
 
ส่วนที ่2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจย่อมหลีกไม่พน้ความเส่ียงทางธุรกิจ สาเหตุของความเส่ียงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น 
ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม บริษทัมีการขยายงานรวดเร็วเกินไปท าให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได ้หรือ 
การก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือ พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ 
ท าใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาบริษทัใหร้อดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียง
ไดน้ั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

1. พิจารณาไตร่ตรองเพ่ือให้สามารถระบุประเภทหรือลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยูห่รือคาดว่าจะ
ประสบ (identification of risk) 

2. วเิคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆต่อบริษทัและโอกาสท่ีความเส่ียงนั้นๆจะเกิดข้ึน (analysis of risk) 
3. ก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (management of risk) 

 
2.1   บริษทัมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั มีปัจจยัความเส่ียงอะไรบา้งทั้งท่ีมาจาก

ภายในและภายนอก ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
   มี    ไม่มี 

บริษัทมีการจัดท าข้อมูลรายการความเส่ียงอย่างละเอียด ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัท ข้อมูลรายการความเส่ียงนีจ้ะมีการทบทวนและปรับให้ทันสมัยเป็นระยะๆโดย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร(CEO) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้าสายงานต่างๆ 
รวมท้ังก าหนดมาตรการในการด าเนินการกับความเส่ียงเหล่าน้ันด้วย 

 
2.2 บริษทัมีการวเิคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

   มี    ไม่มี 
บริษัทมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงได้   ซ่ึงจะน าไปสู่การหามาตรการปัองกัน /
ควบคุม 
 

2.3 บริษทัมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความ
เส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 

   ใช่    ไม่ใช่ 
บริษัทมีคณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง  ท่ีก ากับดูแลท้ังความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพ HA จะให้ข้อเสนอแนะและแนวทางและติดตามการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวในการประชุม
ประจ าเดือนตามล าดับ  
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2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบและปฏิบติัตามมาตรการการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

   ใช่    ไม่ใช่ 
บริษัทมีการบรรยายอธิบายแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดในท่ีประชุมบริหารความเส่ียงให้พนักงานทุกคนท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับทราบ เพ่ือให้มีการปฏิบัติท่ีถกูต้องเหมาะสม 

 
2.5 บริษทัมีการติดตามวา่ หน่วยงานต่างๆไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

   ใช่    ไม่ใช่ 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะท าการทบทวนมาตรการการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะทบทวนมาตรการดังกล่าวในการประชุมประจ าเดือน รวมท้ังฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะท าหน้าท่ีตรวจสอบประเมินปัจจัยความเส่ียงของบริษัทเป็นระยะ  

 
 
ส่วนที ่3 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั เพ่ือให้บริษทัมัน่ใจวา่ แนวทางท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าวไดแ้ก่ 

1. การก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทุจริตออกจากกนั 
3. มีการก าหนดขั้นตอนและวธีิการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
4. การก าหนดวธีิการเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.1 บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
   ใช่    ไม่ใช่ 

บริษัทมีการจัดท าคู่มือก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีทางการเงินซ่ึงจะมีการระบุขอบเขตอ านาจอนุมัติของผู้บริหารไว้
อย่างชัดเจน  

 
3.2   บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ีออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบและ

คานอ านาจซ่ึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) อ านาจหน้าท่ีในการอนุมติั  (2) การบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูล
สารสนเทศ และ (3) การดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

   ใช่    ไม่ใช่ 
 

3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ และผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทั 
       มีมาตรการท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด ใช่หรือไม่ 
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   ใช่     ไม่ใช่        ไม่มีกรณีดงักล่าว 
บริษัทมีการก าหนดนโยบายตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้มีการแจ้ง
ให้ผู้ เก่ียวข้องได้ทราบและตระหนักว่า จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ดังกล่าว 
 

3.4  ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น
เท่านั้น ใช่หรือไม่ 

   ใช่     ไม่ใช่        ไม่มีกรณีดงักล่าว 
บุคคลท่ีอนุมัติรายการจะไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กลต./
ตลาดหลกัทรัพย์  

 
3.5 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั

และพิจารณาโดยถือเสมือนหน่ึงเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 
   ใช่     ไม่ใช่        ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 
3.6 ในกรณีท่ีไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การท าสัญญา

เช่า สญัญาซ้ือขายสินคา้ สญัญาใหกู้ย้มื สญัญาค ้าประกนั เป็นตน้) ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้
ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั ใช่หรือไม่ (เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด การทบทวนความเหมาะสม
ของสญัญา เป็นตน้) 

   ใช่     ไม่ใช่        ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 บริษัทมีการทบทวนเง่ือนไขสัญญา โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายงานตรวจสอบภายใน 
 
3.7  กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าว

น าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัดว้ย  ใช่หรือไม่ 
  ใช่     ไม่ใช่      ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 
3.8  ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือ

บริษทัร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใน
บริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 

   ใช่     ไม่ใช่        ไม่มีกรณีดงักล่าว 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทัต่างมีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงกรรมการเหล่าน้ี จะก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ดยรวมของบริษทั 

 
3.9  บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ เพ่ือ 
      ลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษทั 

   มี     ไม่มี    
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บริษัทมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการท่ีมีผลบังคับใช้ท้ังหมดอย่างเคร่งครัด 
โดยฝ่ายงานกฎหมายและตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ 

3.10 ในกรณีท่ีบริษทัเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ในลกัษณะนั้น
อีกหรือไม่ 

  มี     ไม่มี      ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 

ส่วนที ่4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ไม่วา่จะส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การตดัสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงิน
หรือขอ้มูลอ่ืน ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
2. มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
3. ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั ทนัต่อเหตุการณ์ 
4. เน้ือหาไม่ซบัซอ้น มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
5. มีการจดัเก็บท่ีดี 

 
4.1  ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัๆอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้คณะกรรมการใช้

ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ เป็นตน้) 

   ใช่        ไม่ใช่    
 

4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณา ก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 

   ใช่ ไดรั้บก่อนวนัประชุมเฉล่ีย 7 วนั    ไม่ใช่ 
กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต า่ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

   
4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการ ใช่หรือไม่ เช่น มีการบันทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการ 
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

   ใช่       ไม่ใช่       
  
4.4 บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่างๆอยา่งเป็นหมวดหมู่ครบถว้น และไม่เคยไดรั้บแจง้

จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 
   ใช่       ไม่ใช่       
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 บริษัทมีการจัดเกบ็เอกสารท้ังหมดอย่างเหมาะสมและมีการทบทวนโดยหัวหน้าฝ่ายงานบัญชีเป็นระยะๆ ท้ังนี ้บริษัท
ไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองดังกล่าว 

 
4.5 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและ

เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท าใหบ้ริษทัแสดงผลประกอบการเกินความเป็น
จริง 

       ใช่       ไม่ใช่  

ส่วนที ่ 5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 

            การท่ีบริษทัจะด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอยา่งสม ่าเสมอวา่ มีการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  
 

5.1  กรณีท่ีบริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  
      วา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
                ใช่                                    ไม่ใช่                                             ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 
5.2   กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลา  
        ท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 

  ใช่                                    ไม่ใช่                                             ไม่มีกรณีดงักล่าว 
        คณะกรรมการบริหารพิจารณาผลการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือติดตามและประเมินผลการ  
        ด  าเนินงานได้ในเวลาท่ีเหมาะสม    
         
5.3    บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ ใช่หรือไม่ 
               ใช่                                      ไม่ใช่ 
 
5.4     กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อ 
          คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระและเสนอ  
          รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 
                   ใช่                                    ไม่ใช่                                            ไม่มีกรณีดงักล่าว 
          ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
         จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร พร้อมท้ังติดตามผลและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
         บริษัท 

 
5.5    เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ  
         เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
                  ใช่                                     ไม่ใช่                                             ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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         ผู้ตรวจสอบภายในจะท าการหารือกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบพร้อม 
         กับแนวทางแก้ไขเบือ้งต้น 

 
5.6   บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ  
       ใช่ หรือไม่ 
                   ใช่                                    ไม่ใช่ 
 
5.7   บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดย พลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสยั  
        วา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ  
         การเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่ 
                       มี                                      ไม่มี                                              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 4 
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แบบยนืยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) นายกฤษดา  เลิศวนา 1,070,000 
2 บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั นายกฤษดา  เลิศวนา 530,000 
3 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั นายกฤษดา  เลิศวนา 530,000 
4 บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั นายกฤษดา  เลิศวนา 250,000 
5 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั นายกฤษดา  เลิศวนา 70,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,450,000 

 

ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

 
รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

6 -ไม่มี     
รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee) - - 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทั 
และบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้  
ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ 
และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
                                                                               ลงช่ือ นายกฤษดา  เลิศวนา 
                                                                                         (นายกฤษดา  เลิศวนา) 
                                                                        สังกดั  ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
                                                           ผูส้อบบญัชีของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 
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