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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เร่ิมก่อตั้งในปี 2529 
จนถึงปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย จ านวน 5 บริษทั มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 12 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขต
ประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี และอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
โดยมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม 414 เตียง  และตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ ์ โครงการ
ขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ก่ิงแกว้ โครงการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บนถนน 304 
อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี และโครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช โดยใชร้ะยะเวลา 4 ปีจะแลว้
เสร็จประมาณปี 2560 นั้น จะท าใหบ้ริษทัฯมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยเพ่ิมข้ึนเป็น  705 เตียง  ปัจจุบนัสามารถรองรับผูป่้วย
นอกมากกวา่ 4,500 คนต่อวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาค
ตะวนัออก และเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก 

ธุรกจิประกอบกจิการสถานพยาบาล  

บริษทัฯ เนน้คุณภาพการใหบ้ริการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาท่ี
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั บริษทัฯ มีศูนยก์ารแพทยท่ี์มีผลงาน
เป็นเลิศและไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ อาทิเช่น ศูนยศ์ลัยกรรมทางมือ ศูนยท์ารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย
วกิฤติ ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง ศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง  บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คณะแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Thai Hospital Accreditation – HA)  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึง
เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริการ่วมดว้ย 

  บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
12 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

ปี 2557 บริษทัฯ มีเตียงรองรับผูป่้วยจ านวน 414 เตียง และมีหอ้งพกัส าหรับผูป่้วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น 
หอ้งพกัพิเศษ V.I.P. หอ้งพกัพิเศษ Deluxe หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษเด่ียว หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษคู่ หอ้งพกัผูป่้วย

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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 หน้า 2 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ประเภทพเิศษ 4 เตียง หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษ 8 เตียง หอ้งพกัผูป่้วยหนกั (ICU) หอ้งพกัผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ (CCU) 
หอ้งพกัผูป่้วยหนกัเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และหอ้งเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการใหบ้ริการดงัน้ี 

 คลนิิกศัลยกรรมมอืและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ใหก้ารผา่ตดัรักษามือและน้ิวมือท่ี
ฉีกขาดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ เป็นท่ีเช่ือถือและมีช่ือเสียง
ของวงการแพทยร์ะดบัประเทศและต่างประเทศ  เป็นศูนยท่ี์รับส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรับการรักษาผา่ตดั Microsurgery 
ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวนัออก และยงัเป็นศูนยศึ์กษาต่อของแพทยเ์ฉพาะทางจากโรงเรียน
แพทยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤตทิารกแรกเกดิน า้หนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ใหบ้ริการดูแลทารก
ท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ปกติ โดยมีทีมแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ปกติ สามารถเจริญเติบโตและใชชี้วติไดต้ามปกติ โดย
ไดรั้บความไวว้างใจเป็นศูนยรั์บส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จงัหวดัระยอง 

 ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรคหลอดเลือด
สมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัประสาทวทิยา ทั้งน้ี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผา่นการรับรองคุณภาพดา้นการ
จดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโ้ครงการศูนยโ์รคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ศูนยเ์ลเซอร์ผิวหนงัและศลัยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ใหบ้ริการภายใต ้ จร.1, จร.3) 
ใหบ้ริการตรวจรักษาโรคผิวหนงัทัว่ไปและใหค้  าแนะน าปรึกษาดา้นความงามศลัยกรรมตกแต่ง (เสริมจมูก, เสริม
เตา้นม) การผา่ตดัลดกระชบัสดัส่วนดว้ยเคร่ือง VASER และมีเคร่ืองเลเซอร์ส าหรับรักษาปัญหาผิวหนา้แบบต่างๆ
รวมไปถึงการฉีดรักษาดว้ยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานผา่นการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา 
รวมถึงผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวคุณภาพดีส าหรับผิวหนา้ชนิดต่างๆ 

 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศกัยภาพสูงในการใหบ้ริการรักษาผูป่้วย
เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดและโรคหวัใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดรักษาโรคหวัใจดว้ยการผา่ตดั
แบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร โดยขอบเขตการ
ใหบ้ริการท่ีส าคญัไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพหวัใจ การท าอลัตราซาวดห์วัใจ การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจแบบเดิน
สายพาน การสวนหลอดเลือดหวัใจ (ท าบอลลนู ใส่สเตน็ท)์ รวมถึงการผา่ตดัหวัใจท่ีมีความซบัซอ้นสูง โดยเป็น
เครือข่ายศูนยรั์บส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเสน้เลือดหวัใจตีบของทั้งโครงการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และโครงการประกนัสงัคม 

 ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้าน
ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตดัรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพเพือ่ค้นหาโรคมะเร็งด้วยวธีิต่างๆ การรักษามะเร็งด้วย
เคร่ือง HIFU (High Intensity Ultrasound) ส าหรับมะเร็งในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่สามารถผา่ตดัได ้ เช่น มะเร็งตบั 
มะเร็งตบัอ่อน และกอ้นเน้ืองอกมดลูก โดยเร่ิมเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปลายปี 2556   

 ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวธีิฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3) *รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้การฝังแร่
ไอโอดนี 125 โดยไม่ต้องผ่าตดัซ่ึงเป็นทางเลอืกหนึง่ของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาทีด่แีละ
ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนเหมอืนกบัการผ่าตดั โดยแพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาทีม่ช่ืีอเสียงและมปีระสบการณ์สูงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2557  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 หน้า 3 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

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

ธุรกจิอืน่ๆ 

(1)  ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมอืแพทย์  

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั (“ไทยแอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผา่ตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหวัใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่าย
ใหแ้ก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว ยงัคงยดึถือ
แนวทางการจดัซ้ือตามเง่ือนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกจิสปา และการเสริมความงาม 

บริษทัฯ ใหบ้ริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “จุฬารัตน์ เฮลท ์สปา” ใหบ้ริการ คือ บริการสปา นวดแผนไทย และ
นวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความช านาญ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัใหบ้ริการดา้นการเสริมความงามภายใตช่ื้อ ศูนยเ์ลเซอร์และ
ความงาม จุฬารัตน์ -เรอนวัร์ 

(3) ธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพื่อผลิต
บุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 

สรุปการด าเนินธุรกจิ สถานพยาบาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

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

รวม 

 
 
 

26 
- 

134 
- 

26 
186 

บริษทั คอนวเีนียนซ์ 500 100 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 หน้า 4 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

ฮอสพิทอล จ ากดั  คลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  

รวม 

 
 
- 
- 

100 
100 

บริษทั บางปะกงเวชช
กิจ จ ากดั* 

500 
 

100 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   

รวม 

 
 
 

100 
- 

100 
บริษทั โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์อาคเนย ์
จ ากดั”  ** 

300 100 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัเปิดด าเนินการ
เป็นคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี (ซ่ึงอาคารโรงพยาบาลอยู่
ระหวา่งขั้นตอนการก่อสร้าง) 
-คลินิกจุฬารัตน์ อาคเนย ์
                                         รวม 

- 
 
 
 
- 
- 

บริษทั โรงพยาบาลชล
เวช จ ากดั*** 

100 
 

96.38 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ โดย สถานพยาบาลท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
- สถานพยาบาลชลเวช 

รวม 

 
 
 

28 
28 

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 414 

หมายเหตุ : * ได้มกีารจดทะเบียนเพิม่ทุน จาก 300 ล้านบาท เพิม่เป็น 500 ล้านบาทเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ.2557  **จด
ทะเบียนจดัตั้งบริษัท เมือ่วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ.2556  และเปิดด าเนินการคลนิิกเวชกรรมเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2557 ระหว่าง
รอการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ***ได้มกีารซื้อกจิการบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดัเมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมี
ทุนจดทะเบียนเดมิ 16.50 ล้านบาท และได้มกีารจดทะเบียนเพิม่ทุน จาก 16.50 ล้านบาท เพิม่เป็น 100 ล้านบาทเมือ่วนัที ่30 
กนัยายน พ.ศ.2557 
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 หน้า 5 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิอืน่  

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

1,100 - -  บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “จุฬารัตน์ เฮลท ์สปา”  
-  บริการดา้นการเสริมความงามและศลัยกรรมตบแต่ง 
- ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ 
เฮลท ์เพื่อผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพ 

บริษทั ไทยแอมดอน 
จ ากดั 

30 100 น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 

บริษทั จุฬารัตน์ไต
เทียม จ ากดั* 

7 50 ใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 

หมายเหตุ : *ช าระบัญชีและปิดกจิการตามขั้นตอนทางกฎหมาย แล้วเสร็จเมือ่วนัที ่ 26 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

แผนการด าเนินโครงการในอนาคต 
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 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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 หน้า 8 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

1.1  เป้าหมาย วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  ค่านิยมและวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป “The Star of  the East”ซ่ึงมี
ความโดดเด่นในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเติบโตในอตุสาหกรรม ดา้นการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์ และดา้นการ
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาคตะวนัออก และในจงัหวดั
สมุทรปราการ และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการตามความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
(Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายใน
การเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและ
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดใหบ้ริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการใหบ้ริการผา่นศูนยก์ารแพทย์
เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 

 
วสัิยทศัน์ -       เป็นผูน้ าดา้นบริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ (Tertiary care)โดยเนน้ Excellent Center, 

Specialist Clinic และใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint 
Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริการวมถึงมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและ
เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain Hospital) ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื(Sustainable Growth) และ
บริหารเครือข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ยดึมัน่ในจริยธรรมแห่งวชิาชีพ เป็นท่ีรักและศรัทธาของผูรั้บบริการอยา่งเหนียวแน่นตลอดไป 

พนัธกจิ  1. ใหก้ารดูแลรักษาอยา่งมีมาตรฐาน ผูรั้บบริการประทบัใจ 
   2. สร้างจิตส านึกใหพ้นกังานรู้จกัปกป้อง และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือการเป็น Green Hospital    
   3. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
   4. พนกังานมีความสุข 

ค่านิยม (Core Values)  8 ประการของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (PRACTICE) 

P = Patient Safety : ผูน้ าและพนกังานทุกระดบัในองคก์รเนน้ความปลอดภยัในการดูแลรักษาผูป่้วยปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัท่ีสุดอนัดบัแรก 
R = Respect : เคารพและเขา้ใจความตอ้งการ ความคิดเห็น เสียงสะทอ้น สิทธิผูป่้วยต่างๆ รวมถึงพนกังานทุกๆคนและ
ตอบสนองเป็นอยา่งดี 
A = Accountability : มีธรรมาภิบาล มีความซ่ือสตัยเ์ป็นหวัใจจากทุกๆ ภาคส่วน 
C = Community & Environmental Responsibility : แสดงความรับผิดชอบสุขภาพชุมชนรวมทั้งคนในองคก์รและดูแล
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหโ้ลกน่าอยูส่ าหรับลูกหลาน 
T = Team Work : ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกนั 
I = Innovation & Improvement : พฒันาและความคิดใหม่ๆใหท้นัสมยัไม่ตกยคุรวมทั้งโอกาสพฒันาตลอดเวลา 
C = Communication : การส่ือสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
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 หน้า 9 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

E = Empowerment : สนบัสนุนการเรียนรู้ ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  เพ่ือสามารถตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง แม่นย  าลดความพลาดพลั้ง
ต่างๆ 
 
วตัถุประสงค์ 
มุ่งเนน้การใหบ้ริการดา้นสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารและพฒันาเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผูน้ าในการ
ใหบ้ริการเครือข่ายดา้นสุขภาพ ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวนัออก (The Star of the East) 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี 2555 - บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั เร่ิมก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ส่วนต่อขยายบนท่ีดินท่ีซ้ือไวใ้นปี 
2552 โดยอาคารแห่งใหม่จะมีหอ้งผา่ตดัท่ีมีความทนัสมยั รวมถึงมีการเพ่ิมศกัยภาพแก่ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะ
ทางหลายสาขา แลว้เสร็จในปี 2557  

 - บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั เปิดสาขาคลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 เพื่อรองรับลูกคา้ในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย ์  

 - บริษทัฯ สัง่ซ้ือเคร่ืองเอก็ซเรยด์ว้ยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice Computed Tomography Scan : 64-Slice 
CT Scan) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวนิิจฉยัโรคหวัใจและหลอดเลือด และอาการเจบ็ป่วยภายในร่างกาย
อ่ืนๆ  

 - บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจ านวนรวม 391 ลา้นบาท โดยจ่ายในรูปเงินสดจ านวน 149 ลา้นบาท
และหุน้ปันผลจ านวน 242 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป จ านวน 220 ลา้นหุน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ลา้นหุน้ 

 - ผูถื้อหุน้บุริมสิทธ์ิใชสิ้ทธ์ิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ในอตัรา 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีหุน้
สามญัจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ลา้นหุน้ โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 880 ลา้น
หุน้  

 - บริษทัฯ รับโอนใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ซ่ึงด าเนินธุรกิจฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลเพ่ือ
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจกลุ่มบริษทั ส่งผลใหโ้รงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลทเ์ป็นหน่วยงานหน่ึงของ
บริษทัฯ  

 - บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากดั ซ่ึงมีฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯไดห้ยดุการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากบริษทั
ฯ ร่วมกบัทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเปิดใหบ้ริการฟอกไตภายใตก้ารด าเนินงานของตนเองและช าระบญัชีและปิด
กิจการตามขั้นตอนทางกฎหมายเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม  2556 

 - บริษทัฯ ซ้ือหุน้สามญัของของ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั จ านวน 19,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุน้
ทั้งหมด จากกลุ่มตระกลูพลสัสินทร์ เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจ ท าใหบ้ริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั มีสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม รายการระหวา่งกนั) 

 - 
- 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 11 ซ่ึงไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 และไดด้ าเนินการยืน่ขอการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3  
เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 บริษทัฯ เปิดศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร โดยขอบเขตการใหบ้ริการท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
การอลัตราซาวดค์ล่ืนไฟฟ้าหวัใจ การสวนหลอดเลือดหวัใจ (ท าบอลลลูน) รวมถึงการผา่ตดัหวัใจท่ีมีความ

ปี 2556 
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 หน้า 10 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ซบัซอ้นสูง 
  - เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซ้ือท่ีดินประมาณ 1 ไร่ 2 งาน มูลค่า 43 ลา้นบาท ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งปัจจุบนั เพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาลในอนาคต 
- เดือนพฤษภาคม บริษทัฯเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชนคร้ังแรก (IPO) จ านวน 220,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนแลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีหุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ลา้นหุน้ โดย
แบ่งเป็นหุน้สามญัจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 1,100 ลา้นหุน้ 
- เดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 
- เดือนกนัยายน 2556 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั จากเดิม 2 ลา้นบาทเป็น 30 ลา้นบาทเพ่ือ
รองรับการเติบโต 
- เดือนกนัยายน 2556 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั จากเดิม 105.5 ลา้นบาทเป็น 
500 ลา้นบาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล และเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากดั จากเดิม 85 ลา้นบาทเป็น 300 ลา้นบาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล 
- เดือนกนัยายน 2556 จดัตั้งบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย ์จ ากดั (ช่ือใหม่บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั) ดว้ยทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาทเรียกช าระแลว้ 75 ลา้นบาท( บริษทัฯถือหุน้ 100% )เพื่อด าเนินการ
สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใตช่ื้อทางการคา้ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย”์ ทั้งน้ี มีแผนการก่อสร้างให้
เป็นโรงพยาบาลท่ีมีเตียงรองรับผูป่้วยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 เตียงเพ่ือรองรับศกัยภาพการขยายตวัของธุรกิจใน
จงัหวดัปราจีนบุรีในอนาคต   หลงัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดัแลว้เสร็จ ได้
ด าเนินการซ้ือท่ีดิน 2 แปลง แปลงท่ี 1 เน้ือท่ีดินประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มูลค่า 19.81 ลา้นบาทตั้งอยู่
ท่ี อ  าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และแปลงท่ี 2  เน้ือท่ีดินประมาณ 21 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา มูลค่า 
53.42 ลา้นบาทตั้งอยูบ่นถนน 304 อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อใชเ้ป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย ์ (คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหก้ลุ่มแพทยใ์นทอ้งท่ีและนกัธุรกิจท่ีมีความสนใจ 
เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั  โดยบริษทัฯจะลดสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียน จากมติดงักล่าวหลงัด าเนินการแลว้เสร็จ บริษทัฯจะถือหุน้บริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน ์
อาคเนย ์จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเง่ือนไขการร่วมทุน 
-เดือนพฤศจิกายน 2556 อนุมติัใหบ้ริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั (บริษทัยอ่ยถือหุน้ 100%) เขา้ซ้ือหุน้บริษทั 
โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลเอกชนท่ีเปิดด าเนินการมา 34 ปีมีเตียงรองรับผูป่้วย 28 เตียง 
ตั้งอยูท่ี่ซอยหนา้วดัตน้สน ถนนอคันิวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จงัหวดัชลบุรี มีทุนจดทะเบียน 16.5 ลา้น
บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญั 165,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 100 บาทมติอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ในราคาหุน้ละ 360 บาท จากมติดงักล่าวส่งผลใหเ้ม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
ด าเนินการรับโอนหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน 159,628 หุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
96.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดัคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 57.46 ลา้นบาท
และภายหลงัวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดัมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บาง
ปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
- เดือนธนัวาคม 2556  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เปิดศูนยรั์กษามะเร็ง พร้อมลงทุนติดตั้งเคร่ือง HIFU (High 
Intensity Focused Utrasound) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการรักษามะเร็งในช่องทอ้ง ส าหรับผูป่้วยท่ีไม่พร้อมเขา้รับ
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การผา่ตดั 
ปี 2557  - เดือนมกราคม 2557 อนุมติัใหบ้ริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั (บริษทัยอ่ยถือหุน้ 100%) เขา้ซ้ือหุน้บริษทั 

อาคเนย ์เมดิคอล เซอร์วสิ  จ ากดัในสดัส่วนร้อยละ 100 ดว้ยมูลค่า 42 ลา้นบาท ขอ้มูลของบริษทั อาคเนย ์เมดิ
คอล เซอร์วสิ  จ ากดัจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 
ปัจจุบนัยงัมิไดเ้ร่ิมด าเนินการประกอบธุรกิจ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 13.2 ลา้นบาทโดยแบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 132,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทั อาคเนย ์ เมดิคอล เซอร์วสิ  จ ากดัมี
สินทรัพยเ์ป็นท่ีดิน 1 แปลงเน้ือท่ีดินประมาณ 15 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ตั้งอยูบ่นถนน 304 อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบุรี มูลค่าตามบญัชี 40 ลา้นบาทอา้งอิงจากงบภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ราคาประเมิน
ท่ีดินแปลงดงักล่าวจากบริษทัผูป้ระเมินซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานกลต.มีมูลค่า 59.78 ลา้นบาท
ประเมิน ณวนัท่ี  18 ธนัวาคม 2556)ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเง่ือนไขการซ้ือบริษทัฯดงักล่าว 
- เดือนมกราคม 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดบริการคลินิกรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยวธีิฝังแร่ 
- เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั ด าเนินการรับโอนหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช 
จ ากดัภายหลงัการรับโอนบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากดั 
- เดือนเมษายน 2557  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint 
Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา 
- เดือนเมษายน 2557 เปิดบริการคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์อาคเนย ์ 
- เดือนพฤษภาคม 2557 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั จากเดิม 300 ลา้นบาทเป็น 500 
ลา้นบาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั(บริษทัยอ่ย)  
- เดือนกรกฏาคม 2557 บริษทัฯไดรั้บรางวลัAsia’s 200 Best Under A Billion จากนิตยสาร Forbes Asia  
- เดือนกนัยายน 2557 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั จากเดิม 16.50 ลา้นบาทเป็น 100 
ลา้นบาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล  และซ้ืออาคารพาณิชย ์4 ชั้น 6 หอ้งท่ีติดกบัโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 9 เพ่ือเตรียมขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ 
- เดือนธนัวาคม 2557  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บรางวลัจากบริษทั เอ ไอ เอ 
(AIA Award) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ:  1/ ภายใตก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้ริการของสถานพยาบาล พ.ศ.
2545 ก าหนดใหใ้ช ้ช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนวา่ “คลินิกเวชกรรม” สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนไม่
เกิน 30 เตียงใหใ้ชช่ื้อ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนเกิน 30 เตียงข้ึนไปใหใ้ชช่ื้อ “โรงพยาบาล” 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

              ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  มีบริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดแ้ก่
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั และ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั และบริษทั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั  และมีบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีลงทุนผา่นบริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดัอีกหน่ึงแห่ง  โดยมีโครงสร้างการถือหุน้แสดงดงัแผนภาพ 
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แผนภาพที ่1-1 : โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

 
 
 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุม่บริษัทไมม่กีารพ่ิงพงิหรือแขง่ขนักบัธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 
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 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2555 
ถึงปี 2557 แสดงดงัตาราง 

แผนภาพที ่2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2555-2557 
 

 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 577.34 31.0 644.94 29.0 752.31 28.2

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 452.91 24.3 488.87 22.0 610.95 22.9

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,030.25 55.3 1,131.92 51.0 1,363.26 51.0

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม 819.32 44.0 928.04 41.8 1,085.40 40.6

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 13.58 0.7 159.64 7.2 223.04 8.3

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 832.90 44.7 1,089.57 49.0 1,308.44 49.0

รวมรายได้จากกจิการโรงพยาบาล 1,863.15 100.0 2,221.49 100.0 2,671.70 100.0

2557

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25562555รายได้จากกจิการโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดแ้ก่บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั และบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั  และมีบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย ท่ีลงทุนผา่นบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดัอีกหน่ึงแห่ง ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่ผูป่้วย
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จงัหวดั
ปราจีนบุรี และจงัหวดัชลบุรี รวมถึงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ   ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีโรงพยาบาลจ านวน 3 
แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจ านวน 9 แห่ง รวมทั้งส้ิน 12 แห่ง และมีเตียงรองรับผูป่้วย 414 เตียง   

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึง
เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริการ่วมดว้ย 

  บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
12 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
 

2.1.1 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลกัษณะการใหบ้ริการไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) คลนิิกอายุรกรรม  

 คลนิิกอายรุกรรมทัว่ไป (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11)* : ใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาล และดูแล
ผูป่้วยอายรุกรรมทัว่ไป อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ 

 คลนิิกอายรุกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9,11)* : ใหบ้ริการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วยท่ี
มีปัญหาโรคอายรุกรรมเฉพาะทางดา้นต่างๆ เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดิน
อาหาร, โรคผิวหนงั, โรคมะเร็ง, โรคติดเช้ือ, โรคทางเดินหายใจ, โรคขอ้และรูห์มาติสม,์ โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรคไต, โรคภูมิแพ,้ โรคเลือด 

(2) คลนิิกศัลยกรรม   

 คลนิิกศัลยกรรมทัว่ไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ใหบ้ริการวนิิจฉยัและรักษา
โรคทางศลัยกรรมทัว่ไป รวมทั้งการผา่ตดัผา่นการส่องกลอ้ง (laparoscopie surgery), ศัลยกรรมมอื,
ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า, ศัลยกรรมตกแต่ง
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, ศัลยกรรมระบบทางเดนิปัสสาวะ, ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลอืด,  ศลัยกรรมมะเร็งนรีเวช, 
ศลัยกรรมมะเร็งทัว่ไป, ศลัยกรรมเตา้นม, ศลัยกรรมจกัษุ, ศลัยกรรม หู คอ จมูก 

(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 

(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* 

(5) คลนิิกและศูนย์การแพทย์อืน่ๆ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤติทารกแรกเกดิน ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลนิิกเดก็ 24 ช่ัวโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 คลนิิกโรคภูมแิพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลนิิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์เลเซอร์จกัษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 ศูนย์ทนัตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลนิิกสูต-ินรีเวช และผู้มบุีตรยาก (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์รักษาโรคทางเดนิอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลนิิกโรคล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดนิปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)*  
 ศูนย์ไตเทยีม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 
 คลนิิกกายภาพบ าบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลนิิกโรคกระดูกและข้อ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

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

(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 

(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานทีแ่ละรถเอก็ซเรย์เคลือ่นที ่

(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 

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

2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีศกัยภาพดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ และมีอตัราการใช้
บริการแยกตามกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี  
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(1) จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตยีงให้บริการ 

 ศกัยภาพในการใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวน
หอ้งตรวจรักษา ในขณะท่ีศกัยภาพในการใหบ้ริการกลุ่มผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจาก
จ านวนเตียงท่ีใหบ้ริการ โดยศกัยภาพในการใหบ้ริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นดงัน้ี 
 
โรงพยาบาล / สาขา จ านวนห้องตรวจ จ านวนเตยีงจดทะเบียน จ านวนเตยีงเปิดให้บริการจริง 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (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 คอนวเีนียนซ์ ฮอสพทิอล จ ากดั 
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 25 100 100 

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 11 16 100 86 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - - 
สถานพยาบาลชลเวช 3 28 11 

 
รวม 93 414 376 

(2) อตัราการใช้บริการ 

 อตัราการใชบ้ริการของกลุ่มผูป่้วย ประเมินจากจ านวนการใหบ้ริการจริงเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการ
ใหบ้ริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทั้งน้ี ในปี 2555 และ 2556  และ 2557 กลุ่มผูป่้วย
นอกมีอตัราการใชบ้ริการลดลงจากร้อยละ 72.5 เป็นร้อยละ 70.9 และร้อยละ 69.0 เน่ืองจากบริษทัฯ เพ่ิมจ านวน
หอ้งตรวจผูป่้วยนอกเพ่ือรองรับการใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มผูป่้วยในปี2555 และ 2556มี
อตัราการใชบ้ริการ (อตัราการครองเตียง) ลดลงจากร้อยละ 84.0 เป็นร้อยละ 76.0 ในช่วงเวลาดงักล่าว เน่ืองจาก
บริษทัฯ เพ่ิมจ านวนเตียงเพ่ือรองรับการใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน  ปี 2557 บริษทัฯมีนโยบายเพ่ิมจ านวน
เตียงเพ่ือรองรับการใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน อตัราการใชบ้ริการ(อตัราการครองเตียง)ปี 2556 เทียบกบัปี 
2557 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 76.0 เป็นร้อยละ 81.7  
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 กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2555 2556 2557 
จ านวนหอ้งตรวจ (เฉล่ีย) * 79 84 93 
จ านวนวนั 365 365 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด (คร้ัง) ** 2,018,450 2,152,587 2,370,060 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (คร้ัง) 1,464,299 1,525,557 1,634,407 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 72.5 70.9 69.0 

 กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2555 2556 2557 
จ านวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง (เฉล่ีย) * 341 363 376 
จ านวนวนั 365 365 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด (เตียง) 124,465 132,495 137,240 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (เตียง) 104,569 100,678 112,067 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 84.0 76.0 81.7 

หมายเหตุ :* จ านวนหอ้งตรวจและจ านวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง ค านวณจากค่าเฉล่ียระหวา่งตน้งวดและปลายงวด 
                  ** ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุดประเมินโดยผูบ้ริหารบริษทัฯ ประมาณ 70 คร้ังต่อหอ้งต่อวนั 

2.1.3  บริการสปา 

 บริษทัฯ เลง็เห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสปา จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองคร์วม บริษทัฯ จึงใชพ้ื้นท่ีส่วน
หน่ึงของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และสถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ใหเ้ป็นท่ีตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “จุฬารัตน ์
เฮลท ์สปา” ใหบ้ริการ 3 กลุ่ม คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความช านาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ี 
จุฬารัตน์ เฮลท ์สปา เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 

2.1.4  ธุรกจิจดัซื้อเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั (“ไทยแอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผา่ตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหวัใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่าย
ใหแ้ก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี ไทยแอมดอนอยูร่ะหวา่งการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนการ
จดัจ าหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอ่ืนในอนาคต  นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการฝึกอบรม
ผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพื่อผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจโรงพยาบาล 
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2.2  การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด 

      กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดด้ าเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การน าบริการและการ
รักษาพยาบาลใหเ้ขา้ถึงประชาชนใหไ้ดทุ้กกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
และคลินิกของกลุ่มบริษทัฯ   โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการใหบ้ริการทั้งระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  เพื่อให้
ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก และตั้งเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป” The 
Star of  the East” และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการตามความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
หลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient Safety) อีกทั้งมี
เป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโคควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดใหบ้ริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการใหบ้ริการผา่นศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทาง  

 ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริษทัฯท่ีจดัอยูใ่นระดบัทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถใหบ้ริการตรวจรักษาในระดบัตติยภูมิ
Execellent Center  ในส่วนของคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤติและ
ศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร ศูนยรั์กษาโรคมะเร็งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และศูนยโ์รคหลอด
เลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 12 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการบริเวณรอบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั) จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ อ าเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จงัหวดัสมุทรปราการครอบคลุมไป
ถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์) และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) จงัหวดัปราจีนบุรี และอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เห็นไดว้า่พ้ืนท่ีตั้ง
ของโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน ์ อยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและ
จงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ลูกคา้ทัว่ไป และลกูคา้โครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพภาครัฐ อาทิ
เช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีเขา้รับ
บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขต
ภาคตะวนัออก  

ลกัษณะลูกค้า  

(1) ลูกค้าทัว่ไป ประกอบด้วย 

 กลุ่มลูกค้าเงินสด : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางข้ึนไป ซ่ึงมีท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีท างาน ใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษทัฯ หรือเป็นผูท่ี้
มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการใหบ้ริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เนน้การใหบ้ริการ
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อยา่งมีคุณภาพ และเพ่ิมขอบเขตการใหบ้ริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสมัพนัธ์
ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ 

 กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยท่ีองคก์รตน้สงักดัไดท้ าสญัญา
ขอ้ตกลงไวก้บัทางบริษทัฯ ซ่ึงองคก์รตน้สงักดัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีเกิดข้ึน 
หรือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากบัองคก์รตน้
สงักดัหรือบริษทัประกนัโดยตรง ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้คู่สญัญามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของ 
ธุรกิจประกนั และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : ไดแ้ก่ ผูเ้จบ็ป่วยจากการประสบ
อุบติัเหตุทางจราจร ซ่ึงเขา้รักษาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดย
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัตั้งอยูบ่นถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี
อุบติัเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ และท าใหโ้รงพยาบาลสามารถจดัส่งรถพยาบาลไปใหบ้ริการในท่ีเกิด
เหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะใหบ้ริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และจะเบิกค่าใชจ่้าย
ในการรักษาจากบริษทัประกนัท่ีท าประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี แก่ผูเ้จ็บป่วยหรือคู่กรณี
ของผูเ้จบ็ป่วย 

 กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการท างาน : ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทัหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตท่ีุเกิดจากการท างาน ซ่ึงเขา้รับการรักษาตาม
พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537โดยคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความ
พร้อมและความเช่ียวชาญในการรักษาอาการบาดเจบ็ท่ีมือและการต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน ์
(Micro Surgery) สามารถใหบ้ริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี 
โรงพยาบาลจะใหบ้ริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายจากผูป่้วย และจะเบิกค่าใชจ่้ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากการท างาน ในภายหลงั  

(2) ลูกค้าโครงการสวสัดกิารด้านสุขภาพภาครัฐ 

 กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกนัสังคม : ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดให้
ลูกจา้งตอ้งถูกหกัเงินค่าจา้งรายเดือนและน าส่งเขา้กองทุนประกนัสงัคม โดยลูกจา้งท่ีถูกหกัเงิน
ดงักล่าวสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครือข่ายประกนัสงัคมซ่ึงลูกจา้งได้
เลือกไวโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี โรงพยาบาลท่ีรับผูป่้วยประกนัสงัคมจะไดรั้บค่าบริการทาง
การแพทยจ์ากส านกังานประกนัสงัคมใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ณ ปี 2557 มี
อตัรา 1,460 บาทต่อคนต่อปี) และค่าบริการส่วนเพ่ิมประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ)  

 ปี 2557 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสงัคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 326,783 ราย  โดยภายหลงัจาก
ท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 บริษทั
ฯ สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนตามเกณฑข์องส านกังานประกนัสงัคมเพ่ิมข้ึนสูงสุด
เป็นประมาณ 444,000 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจสามารถขอ
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เพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่ง
ขยายกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้
ทัว่ไปเป็นหลกั   

 ลูกค้าตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 ในกรณีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  เป็นการรับส่งต่อผูป่้วยหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีปัญหาการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรคหวัใจท่ีมีการรอนาน ทั้งน้ีโรงพยาบาลจะไดรั้บ
ค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่าน ้ าหนกั
สมัพทัธ์ (Relative Weighted ) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่งตวั วา่อยูใ่นเขตพ้ืนท่ี หรือ
นอกเขตพ้ืนท่ี และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพ่ิม 
 

(ข)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สภาวะอุตสาหกรรม 

แนวโนม้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเกิดการควบรวมหรือร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายใหเ้ห็นมากข้ึนเร่ือยๆ 
ในช่วง 1-2 ปี เพ่ือปรับตวัรับต่อการเปิดตลาดเสรีอาเซียน โดยในอนาคตอาจจะเหลือโรงพยาบาลกลุ่มใหญ่เพียง 2-3 กลุ่มใน
เมืองไทย เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใดไม่มีเครือข่ายคงจะล าบาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีเกิดใหม่ ถา้ไม่มีเครือข่ายหรือ
พนัธมิตรจะเสียเปรียบในการแขง่ขนัทนัที เน่ืองจากจะท าใหก้ารต่อรอง ไม่วา่จะเป็นภาพพจนข์องการรับบุคลากร การ
จดัซ้ือยา และเคร่ืองมือแพทย ์รวมไปถึงการแชร์ขอ้มูลและโนวฮ์าวต่างๆ จะสูก้บัโรงพยาบาลท่ีมีเครือข่ายไม่ได ้

ขอ้มูลจากการท าวจิยัของบริษทับอสตนั คอนเซา้ทติ์ง้กรุ๊ป พบวา่ ในปี 2555 จะมีนกัท่องเท่ียวจากตา่งชาติท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการดา้นการแพทยใ์นไทยคิดเป็นมูลค่า 4.5 แสนลา้นบาท หรือคิดเป็น 25% ของรายไดท้ั้งโลก ขณะท่ีภาพรวมของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็เติบโตข้ึนเร่ือยๆเช่นกนั เพราะคนมีก าลงัซ้ือมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลในตลาดหลกัทรัพยบ์าง
แห่งเติบโตมากกวา่ 25% ขณะท่ีลูกคา้ต่างชาติเขา้มามากกวา่ปีละ 1.5 ลา้นคน 

ปัจจยัดงักล่าวเป็นแรงกดดนัใหโ้รงพยาบาลเอกชนขนาดเลก็ท่ีมีอยูใ่นเมืองไทยประมาณ 250-280 โรง และส่วน
ใหญ่เป็นโรงพยาบาลท่ีไม่มีเครือข่ายตอ้งปรับตวัและมองหาความร่วมมือกบัพนัธมิตรเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัตวัเอง 
ทั้งในแง่ของมาตรฐานในเชิงบริหารจดัการและลดตน้ทุนบริการ เทคโนโลย ีและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือรองรับการ
แข่งขนัท่ีคาดวา่จะรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงคาดวา่ภาพการเจรจาเพ่ือหากลุ่มหรือเครือข่ายจะเห็นชดัเจนมากข้ึนเร่ือยๆ 

ซ่ึงการรวมเป็นเครือข่ายหรือการควบรวมกิจการโรงพยาบาลมีทั้งขอ้ดีและเสีย ขอ้ดีคือ สามารถแข่งขนักบั
ต่างประเทศได ้เพราะการมีขนาดท่ีใหญ่จะช่วยลดตน้ทุน และแชร์เซอร์วสิ รวมไปถึงเทคโนโลยร่ีวมกนัได ้

แต่ขอ้เสียคือ อาจจะท าใหร้าคาในการรักษาเพ่ิมข้ึนได ้เพราะถา้โรงพยาบาลกลุ่มน้ีสามารถคุมตลาดไดก็้จะก าหนด
ราคาได ้

ขณะท่ีปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกประการท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดแ้ละเป็นปัจจยัท่ียงัคงมีอยู่
ในธุรกิจ ก็คือ จ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงพยาบาลเอกชนท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ส่งผลใหโ้รงพยาบาลเอกชนจ าเป็นตอ้งมีการดึงบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครัฐไปพร้อมๆกบัมีการดึงบุคลากรจาก



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 หน้า 21 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

โรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัเองอีกดว้ย โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีในอนาคตจะเป็นตวั
แปรส าคญัในการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งคนไทยและต่างชาติ 
 

ภาพรวมธุรกจิให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

               ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ มีการเติบโตแบบกา้วกระโดด เกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลใหเ้กิดโรคระบาดท่ีมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิดกระแสความวติกกงัวล รวมถึงสภาพ
สงัคมท่ีมีการรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่น Social Media ส่งผลใหค้นในสงัคมใหค้วามส าคญัในเร่ืองการดูแลสุขภาพ
มากข้ึน ประกอบกบัสภาพสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการใชชี้วติแบบเร่งรีบ  ทานอาหารนอกบา้น  ไม่ออกก าลงักาย  และ
มีความเครียดเพ่ิมมากข้ึน ทั้งหมดลว้นเป็นสาเหตขุองการเจ็บป่วย  และปัจจุบนัภาวการณ์เจ็บป่วยทั้งโรคติดต่อ  และโรค
ทัว่ไปท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ยิง่ตอกย  ้าถึงความตอ้งการบริการดา้นสุขภาพท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบัการท่ีประเทศ
ไทยจะเขา้สู่สงัคมผุสู้งอายใุนปี 2560 ประเทศไทยจะมีผูสู้งอาย ุ15% ของจ านวนประชากรหรือประมาณ 10 ลา้นคน และใน
ปี 2565 ประเทศไทยจะมีผูสู้งอาย ุ19% ของจ านวนประชากรหรือประมาณ 13.50 ลา้นคน  ดูจากแผนภาพ 2-2 

               การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพมองเห็นความตอ้งการดา้นสุขภาพท่ีสูงข้ึน
ทั้งโรคเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อท่ีพบมากในผูสู้งอาย ุ อาทิเช่น โรคความดนัโลหิตสูง  โรคเบาหวาน ซ่ึงโรคเหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุ
ของโรคหลอดเลือดอ่ืนๆ เช่น หลอดเลือดหวัใจ  หลอดเลือดสมอง และจากการท่ีมีมนุษยมี์อายยุนืยาวข้ึนก็จะมีความเส่ียงใน
การตรวจพบโรคมะเร็งสูงข้ึน  ผูห้ญิงก็จะพบมะเร็งเตา้นม และมะเร็งปากมดลูก ส่วนในผูช้ายจะพบมะเร็งปอด มะเร็งตบั 
มะเร็งต่อมลูกหมาก  ขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหค้นกลุ่มหน่ึงหนัมาสนใจและใหค้วามส าคญักบัการป้องกนั
โดยการตรวจสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวติเพื่อลดปัจจยัเส่ียง 

แผนภาพท่ี 2-2 : สดัส่วนประชากรแยกตามช่วงอาย ุ
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ระบบสวสัดกิารสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย  

 ระบบสวสัดิการสงัคมดา้นสุขภาพช่วยสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพแก่สงัคมทุกภาคส่วน 
ซ่ึงภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญัมาตลอด โดยระบบการใหบ้ริการหลกั ไดแ้ก่  

 ระบบประกนัสังคม : ใหก้ารดูแลดา้นสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน โดยครอบคลุมในเร่ืองการ
เจ็บป่วยทุพพลภาพ การประสบอนัตราย หรือการตาย ทั้งส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองและไม่เก่ียวเน่ือง กบัการ
ท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการวา่งงาน ทั้งน้ี ระบบ
ประกนัสงัคมดูแลโดยส านกังานประกนัสงัคม 

 ระบบประกนัสงัคมในประเทศไทยเร่ิมตน้คร้ังแรกในปี 2515 เม่ือมีการจดัตั้งกองทุนทดแทนเพ่ือ
ดูแลผูป้ระสบภยัซ่ึงเกิดจากการท างานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และขยายความคุม้ครองดูแลจน
ครบทุกจงัหวดัในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2531 จากนั้นมีการผลกัดนัพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.
2533 ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2533 เป็นตน้มา  

 ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้า : จดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 โดยมีวตัถุประสงคใ์หค้วามดูแลดา้นสุขภาพแก่ผูท่ี้ไม่มีสิทธิในสวสัดิการสงัคมดา้นสุขภาพ
อ่ืนๆ โดยระบบน้ีเนน้การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทัว่ไปเป็นหลกั ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีดูแลระบบ
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ไดแ้ก่ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 ระบบสวสัดกิารข้าราชการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ : ใหก้ารดูแลดา้นสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ โดยในส่วนของระบบสวสัดิการขา้ราชการ การดูแลจะ
ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา รวมถึงบุตร-ธิดา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งน้ี ระบบสวสัดิการ
ขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจดูแลการเบิกจ่ายโดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  

แผนภาพที ่2-3 : จ านวนผู้มสิีทธิตามระบบสวสัดกิารด้านสุขภาพ (เฉพาะ 3 สิทธิหลกั)  

 

แหล่งท่ีมา : ศูนยท์ะเบียน ส านกับริหารกองทุน, ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
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แนวโน้มอตุสาหกรรมในอนาคต 

(1) โอกาสการเตบิโตของธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) : แผนการ
รวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะท าใหธุ้รกิจดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดรั้บประโยชน์ โดยในส่วน
ของธุรกิจโรงพยาบาล คาดวา่จะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการทางการแพทยใ์นประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน โรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการใหบ้ริการในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัอตัราค่าบริการ รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพดา้นการแพทยแ์ละการใหบ้ริการ  

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต ่ากว่าประเทศอื่น : แผนภาพท่ี 2-3 แสดงสดัส่วนค่าใชจ่้ายดา้น
สุขภาพโดยรวม (ทั้งค่าใชจ่้ายภาครัฐ และค่าใชจ่้ายภาคเอกชน) ของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ พบวา่ประเทศไทยมีสดัส่วนดงักล่าว
ร้อยละ 4.06 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของทุกประเทศ (ร้อยละ 10.05) และต ่ากวา่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
(ยกเวน้ อินโดนีเซีย และพม่า ซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ 2.72 และร้อยละ 2.0 ตามล าดบั) โดยนโยบายของ
ภาครัฐในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการดา้นสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน รวมถึงกระแสการดูแล
สุขภาพ เป็นผลใหอ้ตัราการใชจ่้ายดา้นสุขภาพมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 สังคมไทยจะมีผู้สูงอายใุนสัดส่วนเพิม่ขึน้ : จากมาตรฐานทางสาธารณสุขท่ีดีข้ึนท าใหอ้ายเุฉล่ียของ
คนไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีอตัราการเกิดลดต ่าลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นสดัส่วนผูสู้งอาย ุ(มากกวา่ 60 ปี) 
เม่ือเทียบกบัประชากรโดยรวมมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยจากแผนภาพท่ี 2-2 แสดงใหเ้ห็นถึงการ
คาดการณ์สดัส่วนประชากรสูงอายจุะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2570 
โดยการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนผูสู้งอายจุะเป็นผลใหมี้การใชจ่้ายดา้นสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนบัสนุน
แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทยใ์นอนาคต 

แผนภาพที ่2-4 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP (%) เปรียบเทยีบประเทศต่างๆ (ปี2555) 
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แหล่งท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแขง่ขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดงักล่าว ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคยีง ทีต่ั้ง 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้ า สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย ์ สมุทรปราการ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 2 สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลโสธราเวช ฉะเชิงเทรา 

 
จากการท่ีมีจ านวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั เป็นผลใหมี้การแข่งขนัค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว พบวา่ บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลายดา้น ไดแ้ก่  
 บุคลากรทางการแพทยข์องกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายดา้น และมีศูนย์

การแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐานอาทิเช่น  
- คลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญดา้นต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งน้ี โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เป็นศูนยก์ลางในการดูแลผูป่้วย
บาดเจ็บทางมือ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก 

- ศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถใหบ้ริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ
วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ การใส่ขดลวดและท าบอลลูนเพ่ือขยายหลอดเลือดหวัใจ และการผา่ตดัหวัใจ
เป็นศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยหวัใจ ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

- ศูนยผ์ูป่้วยวกิฤติทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วย   
        วิกฤติทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นตน้   

 ความเพียบพร้อมทั้งในดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานท่ี โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยมี์
ความทนัสมยัและครบครัน จ านวนหอ้งตรวจผูป่้วยและจ านวนเตียงผูป่้วยอยูใ่นระดบัสูง เพียงพอตอ่การ
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ใหบ้ริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานท่ีในโรงพยาบาลมีความสวยงาม 
เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภยั   

 ท าเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เดินทางมาถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีการแขง่ขนัค่อนขา้งสูง ทั้งดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ และ
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกีารรักษาพยาบาล ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันาและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การมสีถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ 

บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 9 แห่ง ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมี
ศกัยภาพ กระจายอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัปราจีนบุรี รวมทั้ง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ (เขตประเวศ และเขตลาดกระบงั) ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม และเขต
ชุมชนท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการแก่
กลุ่มผูป่้วยทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเครือข่ายของบริษทัฯยงัส่งผล
ใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็นตอ่ไปน้ี  

 การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากการใชอุ้ปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกนั  

 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) โดยการใชร้ะบบการหมนุเวยีนยาและ
เวชภณัฑร์ะหวา่งคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือน าสินคา้มาใชท้ดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 

 การบริหารบุคลากรทางการแพทย ์ บริษทัฯ มีบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ี
สามารถหมุนเวยีนไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนในกลุ่ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป อาทิ ลูกคา้เงินสด ลูกคา้คู่สญัญา ลูกคา้กองทุนเงิน
ทดแทนฯ เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้โครงการสวสัดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลากหลาย ส่งผลใหร้ายไดข้อง
บริษทัฯ มีความสม ่าเสมอ และเป็นผลใหบ้ริษทัฯ บริหารและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม 
นโยบายหลกัของบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้การเพ่ิมสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงกวา่
กลุ่มลูกคา้ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55 ร้อยละ 51 และร้อยละ 
51 ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามล าดบั แมส้ดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปลดลงในปี 2556 และปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 
2555 เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถขยายอาคารใหร้องรับการเติบโตของผูป่้วยไดท้นัทีตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล
ซ่ึงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ใชร้ะยะเวลาด าเนินการ 3 ปีซ่ึงจะแลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559 แต่มูลค่ารายไดแ้ละ
จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลระหวา่งปี 2555 ถึงปี 
2557 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 1,030.25 ลา้นบาท เป็น 1,363.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 15.03 ต่อปี 
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บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ใหท้นัสมยั รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการศูนยห์วัใจครบวงจร ศูนยห์ลอดเลือดสมอง 
ศูนยม์ะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกในการ
เจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การตลาดเชิงวชิาการผา่นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแล และการใชชี้วติท่ีลดปัจจยั
เส่ียง   รวมถึงการใหส่้วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท าประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สญัญากบับริษทัฯ  

(3) คุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการใหบ้ริการเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึง
ความส าคญัของปัจจยัดงักล่าว โดยไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการใหบ้ริการ เพ่ือมัน่ใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บ
การบริการท่ีมีคุณภาพดงัน้ี  

 การใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  
 การประเมินผูป่้วย การวเิคราะห์ การวนิิจฉยั แผนการรักษา และการประเมินซ ้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  
 การจ าหน่ายผูป่้วย รวมถึงการดูแลภายหลงัจากการเร่ิมรักษาท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยใชก้ าหนดมาตรฐานตามองคก์ารอนามยัโลก (World 
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหบุ้คลากรของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูป่้วยอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเนน้
ผูป่้วยเป็นจุดศูนยก์ลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามปลูกฝังใหบุ้คลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี จากการพฒันายกระดบัคุณภาพในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ถานพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามล าดบัไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้า่น
การรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation)จากสหรัฐอเมริกา   นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความพร้อมในการจดัหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทนัสมยั 
และช่วยเพ่ิมความสามารถในการตรวจรักษาโรคใหถู้กตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัการสรรหาทีม
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทั้งทีมพยาบาลและบุคลากรสนบัสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือ
ความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจ า 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีติดต่อกบัลูกคา้ จะตอ้งเขา้อบรมความรู้ในการใหบ้ริการตาม
โปรแกรมท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง   
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(4) การก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดอตัราคา่รักษาพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัชนิดและความรุนแรงของโรค และอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาลแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายแข่งขนัดา้นอตัราค่ารักษาพยาบาล 
เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการใหบ้ริการได ้

(5) การประชาสัมพนัธ์และกจิกรรมเพือ่สังคม 

การประชาสมัพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ เพ่ือสร้างการรับรู้
ในความสามารถและคุณภาพการบริการใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยบริษทัฯ ไดอ้อกบูธท ากิจกรรม รวมทั้งจดังาน
นิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงบทบาทท่ีส าคญัต่อชุมชนและสงัคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี
หนา้ท่ีตอบแทนต่อสงัคม ดงัเห็นไดจ้ากปรัชญาการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็น
องคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไรเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม” โดยปรัชญาดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชดัผา่นทางการใหค้วามร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพ่ือสงัคมต่างๆ รวมทั้ง ไดมี้การ
จดักิจกรรมเพ่ือสงัคมอยูเ่ป็นประจ าและต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น การ
จดัใหมี้การจดัอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานท่ีนอกโรงพยาบาล ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและ
พนกังานของบริษทัลูกคา้ อาทิเช่น การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ใหก้บับุคคล
ทัว่ไปรวมถึงเจา้หนา้ท่ีอสม.ทุกคนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่ม
บริษทัฯ และ การจดัอบรมใหค้วามรู้ในการเล้ียงลูกแก่มารดาท่ีตั้งครรภโ์ครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จดัโครงการออก
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพ่ือตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพื่อสร้างความ
ตระหนกั อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปลูกฝังใหบุ้คลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ใหถื้อวา่เป็นเร่ืองใกลต้วั และ
เป็นหนา้ท่ีของทุกๆคนท่ีจะตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ในการลดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง รวมทั้งน าวสัดุต่างๆกลบัมาใช้
ใหม่ เป็นตน้  

(6) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม โดยสถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น และอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท าใหส้ามารถเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอยา่งเป็นระเบียบ นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัมีรถพยาบาลเพื่อ
เตรียมพร้อม ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทั
ฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 3 แห่ง และมีสถานพยาบาลและคลินิกท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ านวน 9 แห่ง 
ท าใหลู้กคา้กลุ่มโครงการประกนัสงัคมไดรั้บความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กสถานบริการในกลุ่มบริษทั  

(7)   การควบคุมต้นทุน 

เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้โครงการประกนัสงัคม รัฐบาลไดก้ าหนดอตัราจ่ายเหมารายคนจากการจดัสรรตาม
นโยบายของภาครัฐ ดงันั้น ผลการด าเนินงานของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการควบคุมตน้ทุนในการ
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รักษาพยาบาล โดยท่ียงัคงคุณภาพการรักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงแผนยทุธศาสตร์ คือ 
การท าใหผู้ป่้วยปลอดภยัโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ดัตั้งกิจกรรม “การประกนัคุณภาพท่ีไม่ส้ินเปลือง” และใหมี้การทบทวน 
รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษท่ี
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการลดตน้ทุน อีกทั้งการท่ี 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการร่วมกนั   

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.3.1 ยาและเวชภัณฑ์  

 ผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ ์ ซ่ึงใชใ้นการรักษาผูป่้วย 
โดยฝ่ายเภสชักรรมจะท าหนา้ท่ีรวบรวมปริมาณยาและเวชภณัฑท่ี์ตอ้งการ และส่งขอ้มูลใหฝ่้ายจดัซ้ือเป็นผูด้  าเนินการจดัหา 
ซ่ึงแนวทางการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑข์องบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ จดัซ้ือผา่นระบบประมูล และจดัซ้ือโดยตรง   
 การจดัซ้ือผา่นระบบประมูล บริษทัฯ จะร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯหลายแห่ง 
เพ่ือรวมปริมาณในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑต์่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ท าใหส้ามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองดา้นราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ โดยบริษทัฯ รับหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวมปริมาณความตอ้งการยาและเวชภณัฑ ์จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญ
ผูจ้ดัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑย์ืน่ซองประมูล โดยใชว้ธีิการประกวดราคาผา่นระบบออนไลน์ และท าการเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายท่ี
เสนอราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงท าสญัญากบัผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีชนะการประมูล ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและ
เป็นธรรมในการจดัซ้ือ บริษทัฯ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการร่วมส าหรับประเมินและ
พิจารณาการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑใ์นแต่ละคร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วม
ประมูล ซ่ึงในการพิจารณาการประมูลในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นราคา และ
คุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัหายาและเวชภณัฑท่ี์มี
ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 
 อยา่งไรก็ตาม ยาและเวชภณัฑบ์างส่วน บริษทัฯ จะจดัซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดัจ าหน่าย ไม่ผา่นระบบประมูล ซ่ึงส่วน
ใหญ่การจดัซ้ือวธีิน้ีจะใชก้บัการจดัซ้ือยาหรือเวชภณัฑท่ี์บริษทัฯมีปริมาณความตอ้งการใชจ้ านวนไม่มาก ผูจ้ดัจ าหน่ายจึงไม่
น ายาหรือเวชภณัฑด์งักล่าวเขา้ร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาท่ีเป็นลกัษณะยาตน้แบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยาน าเขา้ราคา
แพงท่ีตอ้งสัง่ซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  
 การบริหารจดัเก็บสินคา้คงคลงัของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัมาโดย
ตลอด โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายส ารองยาหรือเวชภณัฑท่ี์มีความถ่ีของการใชสู้ง ใหอ้ยูใ่นระดบัเพียงพออยา่ง
สม ่าเสมอ รวมถึงมีการใชร้ะบบการหมุนเวยีนยาและเวชภณัฑร์ะหวา่งคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือน ามาใชท้ดแทนกนัในกรณี
ขาดแคลน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพ่ือการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและ
ความช้ืนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภณัฑน์ั้นๆ และท าการป้องกนัการสมัผสักบัแสงโดยตรง เพ่ือให้
ยาและเวชภณัฑมี์อายกุารใชง้านตามท่ีระบุ ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 2 – 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่าย จึงไดรั้บ
บริการหลงัการขายในระดบัท่ีดี และมีการประกนัคุณภาพยาและเวชภณัฑ ์ โดยสามารถเปล่ียนคืนไดห้ากมีปัญหาดา้น
คุณภาพ รวมถึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายไุด ้
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นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัท ารายงานทุกเดือนเพ่ือติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกลห้มดอาย ุ โดยกรณี
ท่ีมียาใกลห้มดอายแุต่ยงัมีคุณภาพดีและอายคุงเหลือท่ีเหมาะสม จะมีการประชุมเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยา่งไรก็
ตามยาบางประเภทท่ีกฎหมายก าหนดใหโ้รงพยาบาลตอ้งส ารองยาดงักล่าวไว ้ และไม่สามารถเปล่ียนคืนได ้ ซ่ึงในกรณีท่ียา
ดงักล่าวจะหมดอาย ุจะถูกส่งไปท าลายตามขั้นตอนต่อไป   
 บริษทัฯ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมดจากผูจ้ดัจ าหน่ายภายในประเทศ และมีการจดัส่งสินคา้ภายใน 3 ถึง 7 วนั 
หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจดัส่งใหภ้ายใน 24 ชัว่โมง โดยทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บเครดิตทางการคา้จากผูจ้ดัจ าหน่ายระหวา่ง 
30 ถึง 90 วนั 
 ในดา้นการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายนั้น บริษทัฯ พ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายในระดบัต ่า เน่ืองจากไม่มีผูจ้ดัจ าหน่ายราย
ใดรายหน่ึงจดัหายาหรือเวชภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เกินกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมด ในระหวา่งปี 
2555 – 2557 และ บริษทัฯ ไม่มีขอ้ผกูพนัการซ้ือยาหรือเวชภณัฑก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของมูลค่า
การซ้ือวตัถุดิบในอนาคต 

2.3.2 เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย ์  ท าหนา้ท่ี
พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์ โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบติั รวมทั้งเง่ือนไขทางการคา้กบัผู ้
จดัจ าหน่ายหลายราย เพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint Commission 
International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งน้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างส่วนจดัหา 
ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั  ด าเนินธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางแพทยจ์าก
ต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือแพทยท่ี์บริษทัฯจดัหาผา่นบริษทั ไทยแอมดอนมีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า เคร่ืองวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยผ์า่นบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว ยงัคงยดึถือแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital 
Accreditation (HA) เช่นเดียวกนั    

2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีบุคลากรทางการแพทยร์วมทุกสาขาจ านวน 1,425 ท่าน ซ่ึงท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ สามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ มีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนแพทยแ์ละสถานฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษา
บุคลากรทางการแพทยใ์หท้ างานกบับริษทัในระยะยาว โดยการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การให้
ทุนการศึกษาต่อแก่พนกังาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดี และการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกลูกนั อาทิเช่น บุคลากรอาวโุสใหก้ารดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัมีหน่วยงานท่ีใหก้ารฝึกอบรมเพ่ือสร้างผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการผลิตบุคลากรผูช่้วยพยาบาลเพ่ือป้อนใหแ้ก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 12 แห่ง  
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2.4 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีใหค้วามใส่ใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษทัฯ 
คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด ์บ าบดัน ้ าเสียใหมี้คุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงคใ์หพ้นกังานและชุมชุนตระหนกัและมีส่วน
ร่วมเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 
 ในระหวา่งเดือนเมษายนของทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมและจดันิทรรศการ Green Hospital ข้ึน ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เพ่ือใหค้วามรู้แก่บุคคลทัว่ไป รวมถึงเพ่ือใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเร่ิมจาก
การรณรงคก์ารปลูกตน้ไมบ้ริเวณท่ีวา่งของโรงพยาบาล เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงท า
ใหอ้ากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 

2.4.1 วสัดุและของเสียอนัตราย   

                 การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวธีิการเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิ 1200 องศา 
ท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ  และวธีิการฝังกลบท าใหเ้กิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนกัถึง
สภาวะดงักล่าว จึงไดก้ าหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพื่อลดปริมาณการก าจดัขยะและการลดการใชพ้ลงังานทุก
ชนิดโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน   โดยการจดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้
กบับุคคลากรทุกท่านในองคก์ร และจดัโครงการต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ส่งผลในการท าลายส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมจดัโครงการต่างๆเพ่ือรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น รณรงคก์ารปลูกตน้ไมท้ั้งภายใน
องคก์รและชุมชน รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปล่ียนการใชน้ ้ ายาเคมีท่ีใชท้ าความสะอาดมา
เป็นน ้ ายาชีวภาพ   รณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษสองหนา้ และลดการถ่ายเอกสารโดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ส่งผลให้
ลดทั้งปริมาณการใชผ้งหมึก ลดการใชไ้ฟฟ้า ลดการใชก้ระดาษ ลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และก าหนดนโยบายเปล่ียนการใช้
หลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟแอลอีดีเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้า และลดความร้อน  เพ่ิมสวทิซ์กระตุกเปิดปิดไฟใน
ส านกังาน ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเ้ป็นค่าคงท่ี ลดการใชลิ้ฟท ์ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้าน และถอดปลัก๊
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิกใชง้าน รวมถึงรณรงคก์ารใชร้ถทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้  

2.4.2 การบ าบัดน า้เสีย 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัมีระบบการบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้ าเสียดงักล่าวใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
น ้ าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้เป็นประจ า ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด  

บริษทัฯ ผา่นการตรวจสอบประจ าปีจากส านกังานประกนัสงัคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสงักดั
ส านกังานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหคุ้ณภาพน ้ าท่ีผา่น
การบ าบดัไดม้าตรฐานปลอดภยัก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน ้ าท่ีผา่นกระบวนการบ าบดับางส่วนจะถูกน ามาใชร้ดน ้ าตน้ไม้
และท าความสะอาดลานจอดรถ 
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            การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ  ราคา
หุน้ของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงส าคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงั
ไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนัและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นวา่ไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงปัจจยัความ
เส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การใหบ้ริการทางการแพทย ์ จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสามารถผลิตไดใ้นจ านวนจ ากดั   นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการใหบ้ริการทาง
การแพทย ์ ท าใหเ้กิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองคก์ร ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยใ์นดา้นต่างๆ ในอนาคต    

อยา่งไรก็ตาม ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อยา่งใด 
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามยัในการท างานท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการใหทุ้นการศึกษาต่อใหแ้ก่พนกังานของ
บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเสริมทกัษะในการท างานและพฒันาการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือวา่จะ
สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยล์งได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีใหก้าร
ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์เพ่ือรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ อีก
ทางหน่ึง 

2. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ทีม่าใช้บริการ 

ธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย  ซ่ึงอาจเกิด
จากมาตรฐานการใหบ้ริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว และไดพ้ยายามเสริมสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ควบคู่ไปกบัการบริหารความเส่ียงในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ก่อนจะเกิดคดี
การฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วยจ ากดัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากการใหบ้ริการท่ีมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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3. ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ในกรณีทีก่รมสรรพากรประเมินภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง
จากแนวทางของบริษัทฯ   

แพทยเ์ป็นบุคคลากรหลกัในการใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยบริษทัฯ ไดท้ าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้
“สญัญาการใชค้ลินิคเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญซ่ึงปฏิบติังานรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งน้ี
วตัถุประสงคข์องสญัญาเพื่อใหแ้พทยใ์ชส้ถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เป็นคลินิคผูป่้วยของแพทยเ์พื่อการ
ตรวจรักษา และใหแ้พทยแ์บ่งรายไดใ้หบ้ริษทัฯ โดยแพทยไ์ม่ไดมี้สถานะเป็นพนกังานของบริษทัฯ ทั้งน้ีแพทยจ์ะเป็นผูคิ้ด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายใหบ้ริษทัฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจ่าย
ใหก้บัแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาพยาบาล  

ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวปฏิบติัของกรมสรรพากร เก่ียวกบัขอ้ตกลงระหวา่งโรงพยาบาลกบัแพทยใ์นลกัษณะ
เดียวกนักบับริษทัฯ เงินค่าตรวจรักษาท่ีแพทยไ์ดรั้บจากผูป่้วยท่ีมารักษากบัแพทยจ์ดัเป็นเงินไดป้ระเภทค่าตอบแทนวชิาชีพ
อิสระภายใตม้าตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือบริษทัฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือคา่ธรรมเนียมบุคคลากรทาง
การแพทยจ์ากผูป่้วย และจ่ายเงินไดด้งักล่าวคืนใหแ้พทย ์บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจากแพทย ์

อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัก็ยงัมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัการ
จดัประเภทเงินไดค้่าตอบแทนแพทยด์งักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ อาจตอ้งมีความรับผิดในภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและเงินเพ่ิม
ภาษีอากรในกรณีท่ีกรมสรรพากรมีการวนิิจฉยัเก่ียวกบัภาษีของแพทยแ์ตกต่างออกไปในประเด็นเก่ียวกบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
ทั้งน้ีเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงดา้นภาษีอากร  บริษทัฯ ไดร้ะบุในสญัญาระหวา่งบริษทัฯ กบับุคลากรทางการ
แพทย ์ โดยใหคู้่สญัญาเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดแก่บริษทัฯ อนัเกิดจาก
กรณีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของแพทยแ์ต่ละราย 

4. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทยมี์แนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จากการท่ีผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ี
หลากหลาย และจากการท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้สู่ตลาดท าใหเ้กิดการแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลใหเ้กิดการต่ืนตวัในการแขง่ขนัดา้นการใหบ้ริการและการใชน้โยบายราคาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ 
นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้และการบริการภายใตข้อ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC)  อาจส่งผลใหมี้คู่แขง่รายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการใหบ้ริการเขา้มา
ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี
ดงักล่าวหลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลใหมี้การแข่งขนัค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
ดงักล่าว พบวา่ บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหลายดา้น ทั้งในส่วนของท าเลท่ีตั้งของโรงพยาบาลและคลินิกใน
เครือ รวมถึงการใหบ้ริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐาน 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงทางดา้นการแขง่ขนัดงักล่าว จึงมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ดว้ยการเสริมสร้างคุณภาพการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึง ในปี 2555 และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์11 ตามล าดบัไดผ้า่นการ
รับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ
ยืน่ขอการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 ตามล าดบั และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพ Joint 
Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557  รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัด าเนินการขยายขอบเขตการใหบ้ริการแพทย์
เฉพาะทาง Excellent Center  Specialist Clinic อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทยท์างเลือก
และการใหบ้ริการดา้นความงาม อาทิเช่น การจดัตั้งศูนยห์วัใจครบวงจร ศูนยม์ะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก 
คลินิกการแพทยแ์ผนจีน ศูนยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนวัร์ รวมทั้งการใหบ้ริการดา้นสปา และนวดแผนไทย เป็น
ตน้ ทั้งน้ีในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประมูลซ้ือยาและ
เวชภณัฑท์างอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกบัโรงพยาบาลพนัธมิตรอ่ืนๆ  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรองกบัผู ้
จ  าหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 

การใหบ้ริการแก่ผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขา้มารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ บริษทัฯ จะด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการใหบ้ริการทาง
การแพทย ์ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการใหบ้ริการไดค้รบถว้น  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงด าเนินการแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บผิดชอบค่าบริการใหท้ราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา 
อีกทั้งบริษทัฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง และหาแนวทางป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสม
ใหก้บับริษทัฯ และผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการช าระค่ารักษาพยาบาลเพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ีลง 

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหน้ีของบริษทั พบวา่ใน ปี 2557 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหลกัไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับ
ประกนัสงัคม จ านวน 587 ลา้นบาท  และลูกหน้ีการคา้จ านวน 161.72  ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส านกังานประกนัสงัคมและกลุ่ม
บริษทัประกนัชีวติและประกนัภยัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีความเส่ียงในการช าระหน้ีต ่า บริษทัฯ จึงมีความเส่ียง
ต ่าเก่ียวกบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

6. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับ เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การใหบ้ริการทางการแพทยข์องบริษทัฯไดมุ่้งเนน้การใหบ้ริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน ผา่น
ทางศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยทีางการ
แพทยใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจท าใหเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปล่ียน
เทคโนโลยไีดง่้าย รวมทั้งอาจมีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาสูง   ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี และไดมี้
นโยบายในการพิจารณาและวเิคราะห์คุณสมบติั ประโยชน์จากการใชง้าน และความคุม้ค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการลงทุน 
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7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสงัคม  เป็นสดัส่วนค่อนขา้งสูง 
ประมาณร้อยละ 40-44 ของรายไดร้วมในปี 2555-2557  ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสงัคมของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ ระบบประกนัสงัคม
ของประเทศไทยค่อนขา้งมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมัน่คงดา้นเงินกองทุน โดยแนวทางการ
เปล่ียนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลกัษณะการปรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมใหม้ากยิง่ข้ึนเพ่ือสะทอ้นตน้ทุนการ
ใหบ้ริการแก่โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมในระบบ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการปรับเปล่ียน
นโยบายภาครัฐอยา่งใกลชิ้ดผา่นทางชมรมโรงพยาบาลเพ่ือการพฒันาระบบประกนัสงัคม ท าใหส้ามารถประเมินความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสงัคม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนท่ีนโยบายดงักล่าวจะมี
ผลบงัคบัใช ้

8. ความเส่ียงจากการมรีายได้เหมาจ่ายไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้จริง 

ในปี 2555 2556 และ 2557 รายไดค้่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสงัคมของบริษทัฯ มีสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 44.0  ร้อยละ 41.8  และร้อยละ 40.6 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามล าดบั ซ่ึงเป็น
สดัส่วนท่ีสูง อยา่งไรก็ตามจากการเขา้ร่วมโครงการประกนัสงัคมดงักล่าว บริษทัฯ มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มี
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล แต่รายไดค้่าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกนัสงัคมถูก
ก าหนดโดยนโยบายภาครัฐและจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบัโรงพยาบาล ท่ีอาจผนัแปรจากการยา้ยถ่ินฐานของ
ผูป้ระกนัตนและการยา้ยฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวยงัข้ึนอยูก่บั
ขอ้มูลสถิติการใหบ้ริการผูป่้วยภาระเส่ียง และการใหบ้ริการผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายในการ
รักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบริหารจดัการลูกคา้โครงการประกนัสงัคมโดยเนน้การบริหารตน้ทุนการใหบ้ริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั การดูแลสุขภาพและการปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยใน
เบ้ืองตน้แก่กลุ่มลูกคา้ตามโครงการประกนัสงัคมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัด าเนินการกระจายจุดใหบ้ริการตรวจรักษาผา่น
ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพ่ือช่วยแกไ้ขและดูแลผูป่้วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมี
ระบบการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพท าใหส้ามารถส่งตวัผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวนิิจฉยัและตรวจรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั  ส่งผล
ใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงท่ีผูป่้วยในกลุ่มดงักล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเร้ือรัง ท าให้
บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัรายไดเ้หมาจ่ายท่ีไดรั้บจากโครงการ
ประกนัสงัคม นอกจากน้ี การท่ีส านกังานประกนัสงัคมยงัก าหนดใหมี้การจ่ายเงินส่วนเพ่ิมในกรณีการใหก้ารรักษาผูป่้วย
โรคร้ายแรงท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหวัขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ) ท าใหบ้ริษทัฯ ลด
ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวลดลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปใหม้ากข้ึน อนัจะมีผลใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหาร
จดัการตน้ทุนไดดี้ยิง่ข้ึน และส่งผลใหส้ดัส่วนกลุ่มลูกคา้โครงการประกนัสงัคมเร่ิมทยอยลดลง ท าใหค้วามเส่ียงจากรายได้
เหมาจ่ายดงักล่าวเร่ิมลดลงเป็นล าดบั  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 หน้า 35 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

9. ความเส่ียงจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ทีใ่นการประกอบกจิการ    

บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งเพื่อประกอบการรักษาผูป่้วย  
ยกเวน้ในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซ่ึงมีการเช่าท่ีดินบางส่วนในการประกอบธุรกิจ และในส่วนของคลินิกเวชกรรม ท่ี
บริษทัฯ เช่าอาคารจากบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินกิจการ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีอายปุระมาณ 1 ปี ถึง 3 ปี ท าใหมี้ความเส่ียงท่ี
คู่สญัญาอาจบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนด รวมทั้งความเส่ียงในการต่อสญัญาเช่าเม่ือครบก าหนด  ท าใหบ้ริษทัฯ อาจตอ้งจดัหา
สถานท่ีการประกอบธุรกิจแห่งใหม่ และส่งผลกระทบต่อการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรในส่วนท่ีไดด้ าเนินการ
ก่อสร้างบนพ้ืนท่ีเช่าดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดพ้ยายามสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูใ้หเ้ช่าพ้ืนท่ี  ท าใหใ้นอดีตบริษทัฯ 
ไดรั้บการต่อสญัญาเช่าพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง โดยในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั 
คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดัไดด้ าเนินการเช่าท่ีดินตั้งแต่ปี 2549 และไดรั้บการต่ออายสุญัญาเช่าอยา่งต่อเน่ือง รวม 7 ปี 
จนกระทัง่ปัจจุบนั  ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บการต่ออายสุญัญาเช่าในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคารบน
พ้ืนท่ีเช่าดงักล่าวและไดมี้การใชง้านอยา่งต่อเน่ือง โดย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีมลูค่าสินทรัพยค์งเหลือภายหลงัหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสม จ านวนเท่ากบั 12.37 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.4 ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิทั้งหมด ทั้งน้ี เพ่ือลด
ความเส่ียงจากการต่อสญัญาเช่าดงักล่าวมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 ปี 2555 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 ไดอ้นุมติั
จดัซ้ือท่ีดินส าหรับขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โดยบริษทัฯ จ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดินและโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556  และในเดือนกนัยายน 2557 ไดด้ าเนินการซ้ืออาคารพาณิชย ์4 ชั้น 6 
หอ้งท่ีติดกบัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพ่ือเตรียมขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ  เพ่ือลดการพ่ึงพิงการเช่าพ้ืนท่ีในอนาคต ในส่วนของ
พ้ืนท่ีเช่าเพ่ือการด าเนินการคลินิกเวชกรรม บริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถจดัหาสถานท่ีท่ีมีศกัยภาพทดแทนหากมีการยกเลิกสญัญา
เช่าของคลินิกดงักล่าว  

10. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ ด าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยมโดยไม่เนน้พ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้มืภายนอก โดยจะด าเนินการ
กูย้มืเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ีมีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไม่มียอดเงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาจดัหาเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือน ามาใชใ้น
โครงการขยายอาคารเพ่ือรองรับจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในอนาคต ภายหลงัการเบิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าว บริษทัฯ อาจมี
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ 
มีนโยบายใชเ้งินกูย้มืในสดัส่วนต ่าเม่ือเทียบกบัเงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง มีนโยบายพิจารณาจดัหาเงินกูย้มืท่ีมี
ตน้ทุนต ่า  

11. ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

บริษทัฯ มีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่กลุ่มตระกลูพลสัสินทร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผู ้
ถือหุน้) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผุถื้อหุน้ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 ถือหุน้รวมกนัในบริษทัฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อย  
40.08  ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเส่ียงขา้งตน้ลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกั
ถึงประเด็นความเส่ียงดงักล่าวจึงไดจ้ดัโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็น
อิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทัจ านวน 4 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 3 
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ท่านรับหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล
ในการท ารายการระหวา่งกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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4.1 สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนหลกั : ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเป็นจ านวน 1,557.33 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตารางดงัน้ี 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 459.87 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 331.68 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 226.51 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6.98 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 92.06 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ 40.32 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
งานระหวา่งก่อสร้าง 399.91 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมมูลค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,557.33   
 

4.1.1 รายละเอยีดทีด่นิและอาคารทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 94398, 95131 
- พ้ืนท่ี3-3-85 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ24,830ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

จุฬารัตน์ 4 คลนิิกเวชกรรม 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา 

 
สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
31 พฤษภาคม  2559 

 
- 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
(1) พืน้ทีโ่รงพยาบาล 
ทีด่นิ : โฉนดเลขท่ี 52912 – 52914 
- พ้ืนท่ี 0-1-54 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ชั้น  พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 3,500  ตร.ม. 
(2) พืน้ทีบ่ริเวณห้องอาหาร 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 

สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
19 พฤษภาคม 2558 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 
 
- 

สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา 

 
สญัญาเช่า 3ปีส้ินสุด 
15 มีนาคม 2558 

 
- 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา  

 
สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
1 มกราคม 2559 

 
- 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
(1) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคาร A) 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 5983, 57030- 57042  
- พ้ืนท่ี1-0-89 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร : 5 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ5,463ตร.ม. 
(2) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคาร B) 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 1091(กรรมสิทธ์ิวดัก่ิงแกว้) 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ1,968ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 

สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
31 กรกฏาคม 2558 

 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

รวม 40 ลา้นบาท 
 
 
- 
 
 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 5281 – 5283, 7171 
- พ้ืนท่ี 8-0-10 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ต.บางววั อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
อาคาร:7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 6,695ตร.ม. 
อาคาร:6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,959ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 129 ลา้นบาท 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเุวย์) 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
31 มีนาคม 2558 

 
- 

โรงเรียนจุฬารัตน์อนิเตอร์เฮลท์ 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 35118 – 35125 
- พ้ืนท่ี 0-1-44 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร:6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ3,456ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ
รวม 55 ลา้นบาท 

คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์อาคเนย์ 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 12781, 46153 
- พ้ืนท่ี 21-1-47 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

         อาคาร : อยูร่ะหวา่งการออกแบบก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อย
โดยประมาณ 15,000 ตารางเมตร 

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

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 
 
 
ไม่มีภาระผกูพนั 

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

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 
 
 
 
 
 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวน 114.37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพ่ือพฒันาหรือจ าหน่ายท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

รายละเอยีด 
ลกัษณะ แผนการด าเนินงานใน

อนาคต กรรมสิทธ์ิ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)   
 1 ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 47301 =3ไร่ 1งาน 78ตร.ว. เจา้ของ เพื่อโครงการขยาย

โรงพยาบาลในอนาคต    ต.บางปลาอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
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 2 ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 47302 =3ไร่ 3ตร.ว. เจา้ของ 
   ต.บางปลาอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

 3 ท่ีดิน น.ส.3 ก. 361 พ้ืนท่ี 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว. เจา้ของ 
เป็นสินทรัพยจ์ากการปรับ

โครงสร้างกลุ่มบริษทัในอดีต 
   ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพทิอล จ ากดั   

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

โรงพยาบาลในอนาคต    โฉนดท่ีดินเลขท่ี 8988 พ้ืนท่ี 319ตร.ว. เจา้ของ 

   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั   

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

    
ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
  

4.1.3 สัญญาเช่าทีด่นิและอาคาร 

 บริษทัฯ ด าเนินการเช่าท่ีดินและอาคารบางส่วนจากบุคคลภายนอกเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด
สญัญาเช่าท่ีส าคญัดงัน้ี 

สัญญาเช่าส าคญั คู่สัญญา ระยะเวลา 

1) จุฬารัตน์ 4  คลนิิกเวชกรรม 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น 2 คูหา 

-นายสาธิต วศิวชยัวฒัน์ และ นางสาวศิริพร 
วศิวชยัวฒัน์ (ผูใ้หเ้ช่า) 
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2559 

2)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

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

3 ปี 
19 พค. 2555 - 19 พค. 2558 

3) สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น4 คูหา  

-นายฟอง ยงศส์าโรจน์ (ผูใ้หเ้ช่า) 
-บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
15 มี.ค. 2555 –15 มี.ค. 2558 

4) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาวสุธีรา  อินทร์เมรี (ผูใ้หเ้ช่า) 
- บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2556– 1 ม.ค. 2559 

5) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาววรรณี  หามนตรี (ผูใ้หเ้ช่า) 
- บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2556– 1 ม.ค. 2559 

6) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
ท่ีดิน 0-2-21 ไร่  

-วดัก่ิงแกว้ โดยนายณรงคศ์กัด์ิ  พุ่มพวง 
(ผูใ้หเ้ช่าช่วง) 
-บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่าช่วง) 

1 ปี 
13 เม.ย. 2557– 12 เม.ย. 2558 

3 ปี 
1 ส.ค. 2555– 31 ก.ค. 2558 
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7) คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)
อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 1 คูหา 

- บริษทั เอม็ ดี เอ็กซ์ จ ากดั (มหาชน) (ผูใ้หเ้ช่า) 
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2558 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : 1/ บริษทัฯ เช่าอาคารจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัเก็บเอกสาร โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 

4.1.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 บริษทัฯ ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ส าหรับตราโลโก้
ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนปรับรูปแบบเคร่ืองหมายการคา้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 
ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้มีก าหนดอายไุม่เกิน 10 ปี 
และเม่ือครบก าหนดอาจต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี  

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย (1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
สถานพยาบาล ซ่ึงใหไ้วแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูรั้บอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทน้ีมีก าหนดอายไุม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบก าหนดอาจตอ่อายไุดค้ราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงใหไ้วแ้ก่แพทยผ์ูค้วบคุม ดูแล รับผดิชอบการด าเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้  าเนินการ”) โดย
โดยใบอนุญาตประเภทน้ีมีก าหนดอายไุม่เกิน 2 ปีซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ทั้งน้ี หากผูด้  าเนินการพน้จากหนา้ท่ีหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้กิน 7 
วนั ผูรั้บอนุญาตอาจมอบหมายใหบุ้คคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้  าเนินการแทนได ้ 
 
 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
1. สถานพยาบาลจุฬารัตน์

สุวรรณภูมิ(จุฬารัตน์ 1) 
- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 - เร่ิมตน้ 18 พฤศจิกายน 2553 - เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 

เคร่ืองหมายบริการ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/
บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ
ทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ตราสินคา้กลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน ์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายบริการ
ส าหรับบริการ
โรงพยาบาล 

บ60474/ประเทศไทย 10 ปี ส้ินสุด 26 
กมุภาพนัธ์ 2566 
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 หน้า 42 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
  - มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2560 - มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  
4. จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

5. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

6. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

7. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
  

- เร่ิมตน้ 15 มีนาคม 2554 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2558 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2559  

9. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2552 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2557 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2558  

10. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน ์
12 (เกตเวย)์   

- เร่ิมตน้ 12 เมษายน 2555 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2564 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2557 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2558  

11. สถานพยาบาลชลเวช   - เร่ิมตน้ 22 มกราคม 2557 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2561 

- เร่ิมตน้ 20 มิถุนายน 2557 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2558 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 บริษทั คือ บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากดั บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั และบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จ ากดั(ช่ือเดิมบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย ์
จ ากดั)โดยมีรายละเอียดสดัส่วนการถือหุน้และมูลค่าเงินลงทุนแสดงดงัตาราง 
 

บริษัท ประเภทกิจการ 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน (ราคาทุน) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั สถานพยาบาล 100 500.00 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั สถานพยาบาล 100 510.75 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 100 30.68 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 

สถานพยาบาล 100 75.00 

รวม   1,116.43 
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 หน้า 43 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีบริษทัร่วม จ านวน 1 บริษทั คือ บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากดัโดยลงทุนผา่นบริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จ ากดั เป็นจ านวน 3.57 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เพ่ือด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการลา้งไตแก่ผูป่้วย ทั้งน้ี จุฬารัตน์ไตเทียมช าระบญัชีและปิดกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมาย แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 26 
กนัยายน พ.ศ. 2556 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนการด าเนินการของบริษทัฯ และมีศกัยภาพในการเติบโต มีผล
ประกอบการท่ีดี ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนขยายเครือข่ายการใหบ้ริการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   โดยเป็นการลงทุนในสดัส่วนท่ีมากพอให้
บริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้ นอกจากบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้ บริษทัมี
นโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต   ทั้งน้ีการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะตอ้งผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการด าเนินการต่อไป  

4.2.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทั
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริหารงานของบริษทัดงักล่าว โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทั 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษทั   : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107547000656 

ประเภทธุรกิจ  : โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน  : 1,100 ลา้นบาท ช าระเตม็มูลค่า 1,100 ลา้นบาท 

จ านวนหุน้สามญั  : 1,100,000,000 หุน้ ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ปีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  : 16 พฤษภาคม 2556 

รอบปีบญัชี   : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  

เวบ็ไซต ์   : www.chularat.com 

e-mail address  : chularat3@chularat.com 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

    88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ ์ก.ม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์  : 02 769 2900-99   

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างองิ   

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

2. ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ๆ 

http://www.chularat.com/
mailto:chularat3@chularat.com
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 หน้า 46 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์022672460-3 โทรสาร 022672465 

 

3. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02229 2888 โทรสาร 0 2359 1259 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 

444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

 
ในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บรายไดใ้นลกัษณะค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังานประกนัสงัคม

ในสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเง่ือนไขในการไดรั้บค่าบริการ
ทางการแพทยด์งักล่าวจะถูกก าหนดในสญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทยร์ะหวา่งโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั กบัส านกังาน
ประกนัสงัคมโดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 
ช่ือสัญญา  : สญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

 
ผู้ให้สัญญา : ส านกังานประกนัสงัคม (“ส านกังาน”) 

 
ผู้รับสัญญา : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

(“สถานพยาบาล”) 
 

วนัทีท่ าสัญญา : 31 ตุลาคม 2556 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

ข้อตกลงว่าจ้าง : ส านกังานตกลงจา้งและสถานพยาบาลตกลงรับจา้งท าการใหบ้ริการทางการแพทย์
แก่ผูป้ระกนัตน 
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หน้าทีข่องสถานพยาบาล  
 

: ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนเช่นเดียวกบัคนไขข้องสถานพยาบาลในการ
ด าเนินงานปกติ 
- ใหก้ารรักษาผูป้ระกนัตนจนส้ินสุดการรักษา โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง และ

ค่าใชจ่้าย และไม่เรียกเก็บเงินคา่บริการทางการแพทยจ์ากผูป้ระกนัตน ยกเวน้ 
ค่าใชจ่้ายจากการบริการเพ่ิมเติม โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้ระกนัตนดว้ย 

- น าส่งเอกสาร หลกัฐาน สถิติ และรายงานเก่ียวกบัการใหบ้ริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกนัตน รวมถึงขอ้มูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน ใหแ้ก่ส านกังาน 

 
หน้าทีข่องส านกังาน : จ่ายค่าจา้งแก่สถานพยาบาลเป็นคา่ตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ) 
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7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
สามญัจ านวน 1,100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2557 รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยนบัรวม
ผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้ ้
มีอ  านาจควบคุมเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลสัสินทร์ 440,851,430 40.08 

 1.1 กลุ่มรตพิาณิชย์วงศ์ 295,758,005 26.89 

 1.1.1 คุณกรรณิกา พลสัสินทร์* 199,475,040 18.13 
 1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชยว์งศ์ 39,134,890 3.56 
 1.1.3 คุณสมบูรณ์ รติพาณิชยว์งศ ์ 38,405,420 3.49 

 1.1.4 คุณธชัชยั รติพาณิชยว์งศ ์ 18,742,655 1.70 

 1.2 กลุ่มพลสัสินทร์ 145,093,425 13.19 

 1.2.1 คุณเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์* 36,858,785 3.35 
 1.2.2 คุณสุวมิล อธิกิจ 32,412,260 2.95 
 1.2.3 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์* 25,372,020 2.31 
 1.2.4 คุณพลสิน พลสัสินทร์ 17,720,585 1.61 

 1.2.5 นายแพทยพ์ลสนัต ์พลสัสินทร์ 8,625,010 0.78 
 1.2.6 คุณปณิตตรา พลสัสินทร์ 17,860 0.00 

 1.2.7 คุณเกียรติศกัด์ิ แก่นแกว้ 10,990,800 1.00 

 1.2.8 คุณรุจี ทองประกอบ 6,104,045 0.55 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

 1.2.9 คุณประยงค ์ยิม้มาก 2,420,860 0.22 

 1.2.10 คุณศิริพร ตราศรี 4,571,200 0.42 

  รวมกลุ่มพลสัสินทร์ 440,851,430 40.08 

2  กลุ่มปัญญาพล 224,343,225 20.39 

 2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล* 112,883,805 10.26 
 2.2 คุณกอบกลุ  ปัญญาพล* 111,459,420 10.13 

3 คุณหญิงปัทมา  ลสีวสัดิ์ตระกูล 39,965,530 3.63 

4 บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 33,940,700 3.09 

5 HSBC(SINGAPORE)NOMINEES PTE 
LTD 

28,951,500 2.63 

6 กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว 25,536,900 2.32 

7       JPMORGAN THAILAND FUND 22,229,900 2.02 

8 CHASE NOMINEES LIMITED 17,515,400 1.59 

9 กลุ่มภัยลี ้ 13,582,525 1.23 

 9.1 พลต ารวจตรีสกล  ภยัล้ี 7,091,720 0.64 
 9.2 พลต ารวจเอกธวชัชยั ภยัล้ี 3,180,455 0.29 
 9.3 คุณเรณุมาศ ภยัล้ี 1,103,450 0.10 
 9.4 คุณฐิตยาภรณ์ ภยัล้ี 1,103,450 0.10 
 9.5 คุณเสริมพล ภยัล้ี 1,103,450 0.10 

10 กลุ่มอมรพทิกัษ์กูล 12,290,015 1.12 

 10.1 คุณยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู* 5,543,325 0.50 
 10.2 นายแพทยธ์เนศ อมรพิทกัษก์ลู 1,868,510 0.17 
 10.3 คุณศมล อมรพิทกัษก์ลู 3,397,240 0.31 
 10.4 คุณอญัชลี อมรพิทกัษก์ลู 1,480,940 0.13 

11 ผู้ถือหุ้นอืน่ 240,792,875 21.89 

 รวม  1,100,000,000 100.00 

หมายเหตุ : * ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2557  ผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 1 ไดพ้ิจารณาความสมัพนัธ์
กบัผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 2-11 ตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้แลว้ และยนืยนัวา่ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ.  17/2551 เร่ือง   การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมทั้งไม่มี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นตวัแทน (Nominee)   

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่   

 ไม่มี 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   

บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็น
อ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้และรายงานให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษทัยอ่ยหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เง่ือนไข
และขอ้ก าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนั และความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

ปี 2555 2556 2557 

ก าไรสุทธิ(ล้านบาท) 335.01 414.38 480.69 

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

เงนิปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.38 0.27 0.30 
รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน(ล้านบาท) 

331.35 297.00 330.00 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ* 

ร้อยละ99 ร้อยละ72 ร้อยละ69 

 
หมายเหต*ุ อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  รวบรวมขอ้มูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
และการจ่ายเงินปันผลประจ าปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการประจ าปีนั้นๆ   ซ่ึงมีความแตกต่างจากอตัราการจ่ายเงินปันผลใน
ส่วนท่ี 3 ขอ้ 13 (4) อตัราส่วนทางการเงิน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน าไปค านวณอตัราการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ี 3 ขอ้ 13 (4) 
อตัราส่วนทางการเงิน หมายถึงเงินปันผลท่ีจ่ายจริงในปีนั้นๆ 
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 
  

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าร่วมประชุม 

กรรมการบริษัท/ 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี 

(คร้ัง) 

จ านวนเข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ / 

จ านวนประชุมทั้งหมดในปี 
(คร้ัง) 

 ปี 2557 ปี 2557 
1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ 6/6  
2 นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์ *  กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
6/6  

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * กรรมการ 6/6  

4 นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง * กรรมการ 6/6  
5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหาร 6/6  
6 นาง กอบกลุ ปัญญาพล  กรรมการ 6/6  

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ลู  กรรมการ 6/6  
8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์  กรรมการ 6/6  
9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
6/6 5/5 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

6/6 5/5 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

6/6 5/5 

12 นายแพทยพ์ินิจ กลุละวณิชย ์ กรรมการอิสระ 6/6  
 
หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล 
กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.2 ผู้บริหาร  

โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สุชาย เหล่าวรีวฒัน์

กรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ
แพทย์หญงิชุติมา ป่ินเจริญ

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
คุณวนัด ีพศินุวรรณเวช

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์สุชาย เหล่าวรีวฒัน์ 

รองกรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ยทุธนา สงวนศักดิ์โกศล

 

                       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน  ดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2557 
นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
12/12 

นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9และ

กรรมการบริหาร 

12/12 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11และ

กรรมการบริหาร 

12/12 

นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์3และ 12/12 
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2557 
กรรมการบริหาร 

นางวนัดี พิศนุวรรณเวช รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการ
กรรมการบริหาร 

12/12 

นางประคอง วจิกัขโณดม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 12/12 

8.3 เลขานุการบริษัท  

             คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2555 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2555  และก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฎิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล
และรายการสนเทศในงานท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1. ทะเบียนกรรมการ 
2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ 
3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายการประชุมผูถื้อหุน้ 
4. รายงานประจ าปีของบริษทั 
5. รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
      ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม และโบนสัประจ าปีท่ีค  านวณ
จ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ดงัน้ี  
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                                                           (หน่วย: บาท)  

1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ 180,000 - 200,000                 380,000

2 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 120,000 - 200,000                 320,000

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

4 นายแพทย ์วิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ 120,000 - 200,000                 320,000

5 นายแพทย ์สุชาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการ 120,000 - 200,000                 320,000

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 120,000 - 200,000                 320,000

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล กรรมการ 120,000 - 200,000                 320,000

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ 120,000 - 200,000                 320,000

9 นาย มานิต เจียรดิฐ ปรานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 120,000 150,000 200,000                 470,000

10 นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 120,000 100,000 200,000                 420,000

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 120,000 100,000 200,000                 420,000

12 นายแพทย ์พินิจ กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ 120,000 - 200,000                 320,000

รวม 1,500,000 350,000 2,400,000 4,250,000

รายช่ือ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 (บาท)

กรรมการบริษทั
กรรมการ

ตรวจสอบ
รวมโบนัสประจ าปี

ต าแหน่ง

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย  เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร จ านวน 5 รายรวมทั้ง
ส้ิน  11.45 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยใ์หก้บัผูบ้ริหารจ านวน 4 
ราย รวมทั้งส้ิน  29.32 ลา้นบาท  

หมายเหตุ : ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน ในปี 2557 ไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเน่ืองจากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่
ในระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

(2) ค่าตอบแทนอืน่   
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการ  

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

-เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.32 ลา้นบาท  

นอกจากนั้นบริษทัฯ มีนโยบายใหค้่าตอบแทนอ่ืนแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ รถประจ าต าแหน่ง โทรศพัทมื์อถือ รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถประจ าต าแหน่งและโทรศพัทมื์อถือ  เช่น ค่าน ้ามนัรถ และค่าบริการโทรศพัทร์ายเดือน เป็นตน้  
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8.5  บุคลากร 

 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 2,575 คนโดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานรวมทั้งส้ิน  370.82 
ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 342.34 ลา้นบาท   

จ านวนแพทย ์พนกังานและผลตอบแทน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
บริษทั โรงพยาบาล 
จุฬารัตน ์จ ากดั 

บริษทั คอนวี
เนียนซ์ 

ฮอสพิทอล จ ากดั 

บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดั 

บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 

รวม 

แพทยป์ระจ า 44 35 24 2 105 

แพทยน์อกเวลา 168 95 69 35 367 

พยาบาล 460 298 176 19 953 

เภสชักร 14 16 7 - 37 

นกัรังสีเทคนิค 6 3 3 - 12 

เทคนิคการแพทย ์ 11 9 7 1 28 

พนกังานอ่ืน ๆ 560 258 215 40 1,073 

รวม (คน) 1,263 714 501 97 2,575 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 370.82 195.01 128.55 18.78 713.16 

 
บริษทัฯมีการเพ่ิมจ านวนแพทยแ์ละพนกังาน เพ่ือรองรับแผนการขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ตามโครงการต่างๆ ไดแ้ก่
โครงการเพ่ิมอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3   โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบ้ริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโครงการเพ่ิม
อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ท่ีจะแลว้เสร็จในปี 2558 และปี 2559 ประกอบกบัในปี 2557 บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั 
โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
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9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ มีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี :- 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย โดย

สิทธิของผูถื้อหุน้ครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิ
ในการซ้ือ ขายโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆในการประชุมผูถื้อ
หุ้น สิทธิในการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของบริษทัอย่างครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญั
และมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2557 บริษทัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
ในการร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นข้ึน โดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
2. บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ เพ่ือแจง้วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
ในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ 
ใชสิ้ทธิไดเ้ต็มท่ี โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้
ประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้น บริษทัมีการ
เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยในกรณีของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไดเ้ปิดเผยหนังสือ
เชิญประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมปี2557 14 วนัและปรับปรุงในปี  2558  30 วนั 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิโดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือ
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากน้ีผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
ไดอี้กดว้ย 
4. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บความสะดวกในการประชุม บริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ พร้อมจดัท าบตัร 
ลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพ่ือใหข้ั้นตอนในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และ 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
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ถูกตอ้ง และภายหลงัเปิดประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ นอกจากน้ี เม่ือจบการประชุม ผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได ้
5. ก่อนเร่ิมเขา้สู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้
ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหวา่งการประชุมผูถื้อหุน้ 
ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอขอ้คิดเห็นไดทุ้กวาระ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆอยา่งเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและ 
ผูบ้ริหารจะใหค้วามส าคญักบัทุกค าถาม และตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น 
6. เลขานุการบริษทัไดบ้นัทึกการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โดยบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งละเอียด 
และไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการประชุม และเผยแพร่ 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบอยา่งรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ้
 
2. ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยนกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยไดด้ าเนินการต่างๆ เช่น 
1. มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัโดยไดป้ระกาศแจง้ใหท้ราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์
ของบริษทั และกรรมการอิสระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมต่อไป 
2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับการประชุมผู ้
ถือหุน้โดยมีรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหน่ึงท่าน เป็นผูรั้บมอบอ านาจในการ
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จ้ง
ล่วงหนา้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั 
ในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 
4. บริษทัใหค้วามส าคญัในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ 
ระหวา่งกนั และมีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณี 
ท่ีบริษทัตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมพิจารณา 
อนุมติัรายการนั้นๆ 
5. บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความ
เส่ียง และจดัให้กรรมการ และผู ้บริหารของบริษทัรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยต์่อคณะส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบัแจง้บริษทัภายในสามวนัท าการ 
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื อนัจะส่งผลถึงความมัน่คงและ 
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ด าเนินธุรกิจไปไดต้ามท่ีคาดหวงั และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งยติุธรรม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ส าคญัของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้: นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั เช่นสิทธิในการตรวจสอบ
จ านวนหุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนั ทนัเวลาและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัใน
ฐานะเจา้ของบริษทัอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ลูกคา้/ผูป่้วย: บริษทัใหบ้ริการแก่ผูป่้วยอยา่งมีจริยธรรมและในระดบัคุณภาพท่ีสูงสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยั
และความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส าคญั คณะกรรมการความเส่ียงของโรงพยาบาลมี
หน้าท่ีในการดูแลพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพฒันาคุณภาพของการบริการผูป่้วยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความตอ้งการและความคิดเห็นของผูป่้วย พร้อมทั้ งรับขอ้ร้องเรียนของผูป่้วย นอกจากน้ี บริษทัมี
โครงการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้/ผูป่้วย ท่ีมีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงระบบ
และคุณภาพการบริการ 

พนกังาน: บริษทัเช่ือมัน่วา่พนกังานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดงันั้นจึงให้โอกาสในการท างานท่ีเท่าเทียมกนั และมี
มาตรการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากรโดยการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละ
บุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรอยา่งเต็มความสามารถ อีกทั้งยงัให้การฝึกอบรม
ความรู้พ้ืนฐานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจนทกัษะ
ทางเทคนิค เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมผูบ้ริหารพบ
พนกังานซ่ึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้ร้องเรียนกบัผูบ้ริหารโดยตรง และโครงการขอ้เสนอแนะ
และนวตักรรม ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและการ
ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานท่ี
ร่วมงานกับบริษทัมาอย่างยาวนาน บริษทัเช่ือว่าประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี ย่อมเกิดจากความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน จึงมุ่งมัน่ในการสร้างและมีการส ารวจความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ
ของบริษทัในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

คู่คา้/คู่สัญญา: บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้และคู่สญัญา และจ่ายช าระหน้ีคู่คา้และคู่สญัญาอยา่งตรงเวลา 

เจา้หน้ี: บริษทัยึดมัน่ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
การกูย้ืมเงินดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายช าระหน้ีตรงเวลา บริษทัเช่ือว่าการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เจา้หน้ี รวมทั้งการสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นความรับผิดชอบท่ีบริษทัพึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

คู่แข่งทางการคา้: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่แข่ง
ทางการคา้อยา่งสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือวา่คู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึนแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สังคม: บริษทัได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ข้ึนเพ่ือก ากบัดูแลและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ือสังคม ทั้งใน
ระดบัองคก์ร และระดบัพนกังานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม สามารถ
ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมไดท่ี้ หวัขอ้ ความรับผิดชอบต่อสงัคม 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 12 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนัก

ลงทุนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย เขา้ถึงง่าย เพ่ือให้ ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดขอ้มูลต่างๆท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้ งขอ้มูลทางการเงิน และ
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหวา่งกนั โครงสร้าง
คณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจ านวนคร้ังในการเขา้ประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ 
รายงานการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 

บริษทัมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
แบบ 56-1รายงานประจ าปี เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอ่ืนๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทัในหวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัการอยูเ่สมอ การพบปะกบันกัวเิคราะห์รายไตร
มาส ( 40 คร้ังในปี 2557) 

การเขา้ร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงสิงคโปร์ และฮ่องกง 
และมาเลเซีย  และญ่ีปุ่น (12 คร้ังในปี2557) การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท์ระหวา่งผูบ้ริหารกบันกัลงทุน (20คร้ัง
ในปี 2557) นอกจากน้ี บริษทัได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนส าหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญัของบริษทัอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้สาธารณชนไดรั้บรู้ขอ้มูลอย่างทัว่ถึง  บริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ   สามารถติดต่อขอขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท์ 02-7692900 ต่อ 304  อีเมล ์
ir@chularat.com และเวบ็ไซต ์www.chularat.com 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆดา้น กรรมการ

ทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบั
ดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุด
ใหก้บับริษทัและความมัน่คงสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ นายอภิรุม ปัญญาพล

นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง นางกอบกลุ ปัญญาพล นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  และนายยรรยง อมรพิทกัษก์ลู  
2. กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ และนายแพทยสุ์ชาย       

เหล่าวรีวฒัน ์
3. กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก าหนด จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายมานิต   

เจียรดิฐ นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กลุละวณิชย ์

http://www.chularat.com/
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กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจ านวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 

การแยกต าแหน่ง: บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงอยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนัประธานกรรมการบริษทั
ไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจะ
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานภายใตแ้ผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีก าหนดไว ้และควบคุมค่าใชจ่้ายและงบ
ลงทุนตามงบประมาณประจ าปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: บริษทัเปิด
โอกาสให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนรวมถึงบริษทัท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้โดยไม่จ ากดัจ านวนบริษทัแต่ขอให้พิจารณาเร่ืองการจดัสรรเวลาในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีให้เพียงพอและจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็นการ
แข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการของบริษทัเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนรวมถึงบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 5 
บริษทัและโดยส่วนใหญ่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯแลว้ สามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ในบริษทัอ่ืนอีกได ้และจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษทัฯ และการรับต าแหน่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

เลขานุการบริษทั: คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือท า
หน้าท่ีดูแลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดนอกจากน้ียงัช่วยให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

                 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ี
มีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการดงักล่าวมีขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มี จ านวน 12 ท่านประกอบดว้ย 

  รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์   ประธานกรรมการ 
2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล    กรรมการ 
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4. นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง   กรรมการ 
5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์   กรรมการ 
6. นางกอบกลุ ปัญญาพล   กรรมการ 
7. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ลู    กรรมการ 
8. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์   กรรมการ 
9. นายมานิต เจียรดิฐ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายสมยศ ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
12. นายแพทยพ์ินิจ กลุละวณิชย ์   กรรมการอิสระ  

 โดยมี นาง วนัดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  
นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
บริษทั 

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

1. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษทัฯ  

2. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ  ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ  ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือ
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ี
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบั
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
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5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ  ควบคุม ก ากบั ดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองต่อไปน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งการรับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ  การแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ
การซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  หรือเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัฯ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัฯ 
ท าข้ึน หรือถือหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งลาออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งนั้น 
อาจจะไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์    ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล    กรรมการบริหาร 
3. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ      กรรมการบริหาร 
4. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์    กรรมการบริหาร 
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โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 
27 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตั้ งและควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้ งให้บรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

4. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมติั 

5. มีอ านาจพิจารณา อนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

6. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

7. มีอ านาจพิจารณา อนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ของบริษทัฯ  ในวงเงินส าหรับ
แต่ละรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย  การก าหนดเงิน
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน พนกังานระดบับริหาร ซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจา้ง 

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอยา่งใด 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบหมาย หรือการมอบอ านาจนั้ นๆ ได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

11. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือบริษทัฯ ยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
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ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

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

ทั้งน้ี นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน โดยมี นางจิรวสัสา  
โรจนประดิษฐ ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือ
วนัท่ี 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฏหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ   
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไป
ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1  กรรมการอสิระ 

           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นท่ี
จะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั 
เพ่ือก าหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ   รวมถึงมี
คุณสมบติัขั้นต ่าตามหัวขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   เพ่ือ
พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย 3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ความสมัพนัธ์
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้
บริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  
หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึง
มีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 20 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้
พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ  

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติั
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 1 คน
ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงก ากบั
ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  มีวาระ
อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

9.3.3 กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ เ บ้ืองต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้งตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี 

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจน
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 3 คน 
ซ่ึงกรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ  
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้
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กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้นั้นอาจไดรั้บ
เลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

5. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดงักล่าว เพ่ือ
พิจารณาคุณสมบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี :- 
 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออก
เสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลือกและ
น าเสนอบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยูเ่วน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
พิจารณาเบ้ืองตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และ
สามารถบริหารงานได้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวใ้ห้ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

          ท่ีผา่นมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ด าเนินการ
โดยฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัใหก้ารเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มี
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หนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้ าหนดให้
บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัใน
ระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการ
เพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

       นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจากบริษทัตอ้งก ากบัดูแล
ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยให้ครบถว้น
ถูกตอ้ง รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ 
และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี :- 

-  ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

- ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจัดส่งส าเนา
รายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการ
และผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป  

-  บริษทัฯ จะก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้รับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอยา่งนอ้ย 
24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั
นั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

9.6    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยไดว้า่จา้ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตรวจสอบบญัชีงบการเงินแยกรายการบริษทัและงบ
การเงินของกลุ่มบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีปี 2557 คิดเป็นจ านวน 2.91 ลา้นบาท 
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9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (non audit fee) 
บริษทัยอ่ยไดว้า่จา้ง   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าการตรวจสอบสถานะของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั ก่อน

ด าเนินการซ้ือกิจการเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 คิดเป็นจ านวน 1.07 ลา้นบาท 

9.7  การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

ตารางสรุปการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2557 
รายช่ือกรรมการ (จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม) 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 
การเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 นาย มานิต      เจียรดิฐ  5/5  1/1 
 นาย สมยศ      ญาณอุบล  5/5  1/1 
 นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  5/5  1/1 
 นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์  12/12 1/1 

 นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล   12/12 1/1 

 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  12/12 1/1 

 นายแพทย ์สุชาย  เหล่าวรีวฒัน์  12/12 1/1 

 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช  12/12 1/1 

 นางประคอง วจิกัขโณดม  12/12 1/1 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 จากความมุง่มัน่ ตัง้ใจที่จะตอบแทนสงัคมและชว่ยเหลอืสิง่แวดล้อมของกลุม่โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จึงก่อให้เกิด
การดาํเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงั เพื่อมุง่สูก่ารเติบโตที่ยัง่ยืนควบคูไ่ปกบัการประกอบกิจการของ
บริษัท โดยยดึหลกั 8 ข้อ ดงันี ้
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯให้ความสาํคกักบัการประกอบกิจการด้วยความเปน นธรรมในทกุดด้าน ไมว่า่จะเปน นการเงิน การจดัซือ้
ทัว่ไป การจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ์ การสรรหาเคร่ืองมือแพทย์ และการบริการภายในโรงพยาบาล ทกุขัน้ตอนของการ
ดําเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการแขง่ขนักนัอยา่งเสรี ไมม่ีการผกูขาดทางการค้า  ไมม่ีการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปักกาโดยทางบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้มกีารจดัทําสกักาเพื่อก่อให้เกิดความเปน นธรรมในการทําธุรกิจ 
มีการตรวจสอบคณุภาพและประเมินผลความพงึพอใจในสนิค้าและบริการตา่งด เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้มารับบริการ 
รวมไปถึงกําหนดขอบเขตอาํนาจการอนมุตัขิองผู้บริหารในแตล่ะหนว่ยงานอยา่งสมเหตสุมผล มีขัน้ตอน เพื่อป้องกนัการใช้
อํานาจโดยมชิอบซึง่อาจก่อให้เกิดการทจุริต พร้อมทัง้จดัตัง้ระบบการรายงานความเสีย่งเพื่อให้ทกุหนว่ยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสเก่ียวกบัการดําเนินการท่ีไมไ่ด้เปน นธรรมให้กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้รับทราบ 

 การแขง่ขนัอยา่งเสรี ไมม่ีการผกูขาดทางการค้า 

o มีการจดัประมลูยา และ เวชภณัฑ์ 

o มีการเปิดโอกาสให้บริษัทเคร่ืองมอืแพทย์เสนอคณุสมบตัขิองเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน ตรงกบัความ

ต้องการ โดยทางบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้มีคูเ่ทียบอยา่งน้อย 3 บริษัทขึน้ไป 

 การจดัทําสกักาทางธุรกิจ 

o สกักาบริการ 

o สกักาเชา่ 

o สกักาจะซือ้ / จะขาย(สนิค้าทัว่ไป / เคร่ืองมือทางการแพทย์) 

 การไมล่ะเมดิทรัพย์สนิทางปักกา 

o มีการจดัซือ้ลขิสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตวัอกัษรตา่งด 

o มีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สนิทางปักหาตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Security Policy)  

 การกําหนดวงเงินอนมุตัิ 

o คณะกรรมการบริหารมกีารตรวจสอบและทบทวนอํานาจการอนมุตัิทกุปี เพื่อความเหมาะสม และ

ป้องกนัการทจุริต 

 
 

10. Corporate Social Responsibilities (CSR) 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จริยธรรมและความโปร่งใส เปน นหวัใจของการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลจฬุารัตน์ จงึมีแนวนโยบายเร่ืองความ

โปร่งใสในการดําเนินงานและการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร โดยจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุ
ภายในท่ีโปร่งใส กําหนดโครงสร้างองค์กรตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จดักิจกรรมสง่เสริมและสือ่สารให้เกิดความ
เข้าใจนาํไปสูก่ารยอมรับและนาํไปใช้เปน นแนวปฏิบตัิ ปลกูจิตสาํนกึที่ดีให้พนกังานและบริหารบคุลากรอยา่งโปร่งใส โดย
ทางบริษัทจึงได้มีการประกาศนโยบายป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในองค์กร เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2557ดงันี ้

นโยบายการป้องกนัและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 การทจุริตคอร์รัปชัน่ หมายถึง การกระทําทกุอยา่งทีเ่ปน นไปโดยมิชอบท่ีฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจริยธรรม รวมถงึ
ระเบียบข้อบงัคบัหรือนโยบายบริษัท หรือเปน นการกระทําเพื่อประโยชน์สว่นตวั โดยใช้อาํนาจและอทิธิพลที่มีอยูใ่นตาํแหนง่
หน้าที่หรืออาศยัฐานะตําแหนง่พเิศษที่ตนมีอยู ่ ดงันัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องไมก่ระทําหรือสนบัสนนุ
การกระทําดงักลา่ว ไมว่า่กรณีใดด  

ทางบริษัทจึงได้วางแนวทางปฏิบตัิ เพื่อป้องกนัและร่วมตอ่ต้านปักหาทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. การประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้ดําเนินการออกนโยบายป้องกนัและตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และประกาศนโยบายดงักลา่วไปยงั

หนว่ยงานตา่งด ภายในบริษัท และบริษัทยอ่ย ผา่นทางช่องทางตา่งด ได้แก่ การอบรมพนกังาน ระบบอินทราเนนท เพื่อให้
ผู้ เก่ียวข้องทราบและนําไปปฏิบตัิ 

2. การประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.1 จดัให้มกีารประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในการดําเนินงานและมีการจดัลาํดบัความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ เพื่อวาง
แผนการตรวจสอบภายในและบริหารจดัการความเสีย่งทางการดําเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้ 
 2.2 จดัให้มกีารตรวจสอบภายใน ตามแผนการประเมินความเสีย่งที่ได้จดัทํา โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในท่ี
มีประสบการณ์และคณุสมบตัิที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งด ให้เปน นไปตาม
ข้อกําหนดและกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบตัิงานท่ีประสทิธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกดิทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.1 บริษัทได้กําหนดระเบียบการจดัซือ้ จดัจ้าง การเข้าทาํสกักา การเบิกจ่ายเงิน โดยกําหนดวงเงินอาํนาจ
อนมุตัิ และวตัถปุระสงค์ในการทํารายการ ซึง่ต้องมเีอกสารหลกัฐานประกอบที่ชดัเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และคณุสมบตัิที่เหมาะสม 
 3.2 บริษัทได้กําหนดหลกัการสาํหรับการบริจาคเงินเพื่อการกศุลสาธารณะและหลกัการสาํหรับการเลีย้งรับรอง
หรือการให้ของขวกัของรางวลัไว้เปน นสว่นหนึง่ของจรรยาบรรณทางธุรกิจบริษัท ดงันี ้

 การบริจาคเงินเพื่อการกศุลหรือเงินสนบัสนนุเพื่อสาธารณะ 
การให้การชว่ยเหลอืหรือบริจาคเงินเพื่อการกศุลหรือการสาธารณะ จะต้องเปน นไปเพื่อวตัถปุระสงค์

สาํหรับสาธารณกศุลเทา่นัน้ และต้องมเีอกสารหลกัฐานขดัเจน ตลอดจนต้องมีการดําเนินการเปน นไปตาม
ระเบียบและหลกัเกณฑ์ของบริษัทท่ีกําหนดไว้ 

 การเลีย้งรับรอง การรับหรือการให้ของขวกั ของรางวลั 
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะไมรั่บหรือให้ของขวกัที่เกินความจําเปน น รวมถงึไมรั่บหรือ
ให้การเลีย้งรับรองที่เกินความจําเปน นกวา่สถานะของตน กบับคุคลหรือหนว่ยงานท่ีทําธุรกิจกบับริษัท รวมทัง้
หลกีเลีย่งกระทาํที่เปน นการจงูใจ หรือเปน นการเสนอ หรือให้สกักา หรือการจา่ยเงินอื่นใดที่ไมเ่หมาะสมกบั
หนว่ยงานท่ีทําธุรกิจกบับริษัท ตลอดจนการะทําใดด ที่ไมถ่กูต้อง เหมาะสม ขดักบัความโปร่งใส เปน นธรรม 

นอกจากนีห้ากได้รับของขวกัหรือรางวลัที่มมีลูคา่เกินกวา่ปกตวิิสยั หรือเกินกวา่สถานะของตนในโอกาสตาม
ประเพณีนิยม กรรมการ ผู้บริการ และพนกังานควรปฏิเสธไมรั่บ 
 3.3 จดัให้มีระบบควบคมุภายในครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การบกัชี การเกนบบนัทกึข้อมลูรวมถงึกระบวนการอื่น
ภายในท่ีเก่ียวข้องกบัด้านบกัชีการเงิน เพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกรรมทางการเงินดงักลา่วเปน นไปเพื่อวตัถปุระสงค์ที่ได้รับอนมุตัิ
และเพื่อการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส 
4. การรายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น 

 จดัให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเหนนการฝ่าฝืน หรือพบเหนนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ 
หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ไปทางการทจุริตคอร์รัปชัน่ ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ทีม่ีรหสัการเข้าถงึเฉพาะบคุคล จงึสามารถป้องกนั
และคุ้มครองผู้รายงานหรือร้องเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ประเภทของเร่ืองแจ้ง ผู้รับเร่ืองแจ้ง ช่องทางการรับเร่ืองแจ้ง 
เร่ืองการกระทําความผิดกฎหมาย 
ทจุริต ผิดระเบียบบริษัท และผิด
จรรยาบรรณของพนกังาน 

 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

deputyhospitaldirector@chularat.com 
hrmanager@chularat.com 
 

เร่ืองกระทําผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 เลขานกุารบริษัท  

chairman@chularat.com 
chairmanofaudit@chularat.com 
secretary@chularat.com 

เร่ืองกระทําความผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ 

 ผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 

 ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 

 กรรมการผู้จดัการ 

medicaldirector3@chularat.com 
medicaldirector9@chularat.com 
medicaldirector11@chularat.com 
hospitaldirector3@chularat.com 
hospitaldirector9@chularat.com 
hospitaldirector11@chularat.com 
managingdirector@chularat.com 

เร่ืองความผิดปกติของรายงาน
ทางการเงิน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ chairmanofaudit@chularat.com 

เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษัท 

 ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 

 กรรมการผู้จดัการ 

hospitaldirector3@chularat.com 
hospitaldirector9@chularat.com 
hospitaldirector11@chularat.com 
managingdirector@chularat.com 
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5. การกลั่นกรองและจดัการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่มี
ความสอดคล้องกบันโยบายการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของโรงพยาบาลและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นีห้าก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบ หรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําที่อาจสง่ผลตอ่ความโปร่งใสของการดาํเนินงาน
ของบริษัท คณะกรรมการจรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิง่ที่พบตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรรมการผู้จดัการ เพื่อให้
มีดารดาํเนินการแก้ไขปักหาดงักลา่วได้อยา่งทนัเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีการกระทําใดด ที่ฝ่าฝืน
ไมป่ฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท หรือกระทําผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดาํรงอยู ่ บริษัทจะพิจารณาแนวทางหรือ
มาตรการดาํเนินการท่ีเหมาะสมตอ่บคุคลนัน้ ตัง้แตก่ารดาํเนินการทางวินยัตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนถงึการดําเนินการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ผู้ที่ดํารงตาํแหนง่หรือได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดแูลเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท จะต้องมีการ

ปฏิบตัิตามนโยบายการเกนบรักษาความลบัของข้อมลู (ช่ือ-นามสกลุ) เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแสท่ี
เปน นประโยชน์ตอ่บริษัท และหากผู้ดํารงตาํแหนง่หรือได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดแูลเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของ
บริษัททําการเปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสจะต้องได้รับบทลงโทษตามวินยั 

----------------------------------------------------------- 
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3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 
สทิธิมนษุยชน คือ สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนได้รับอยา่งเสมอภาคกนัเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อยา่งสนัติ

สขุ มีศกัดิ์ศรี มเีสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาตอ่กนั โดยไมค่ํานงึถึงความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติ สผิีว เพศ อาย ุ
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสขุภาพการเคารพมนษุยชนถือเปน นรากฐานของการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บคุคล ซึง่บริษัทฯ ได้เลนงเหนนถึงความสาํคกัในการเคารพสทิธิดงักลา่ว จงึได้มีนโยบายให้พนกังาน ผู้ ป่วย และผู้มารับ
บริการทกุทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการดแูลอยา่งเสมอภาค ไมม่กีารแบง่แยกเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อาย ุ ตาํแหนง่ สถานภาพ
ทางสงัคม รวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และเนื่องจากบริษัทฯ เปน นบริษัทฯท่ีดําเนินการให้บริการด้านสขุภาพ 
(โรงพยาบาล) นอกจากสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานท่ีทกุคนควรต้องทราบแล้ว ยงัมีอีกหนึง่สิง่ที่ถือเปน นสิง่สาํคกัในการ
บริหารธุรกิจโรงพยาบาล คือ สทิธิผู้ ป่วย ซึง่ทางโรงพยาบาลได้บรรจหุวัข้ออบรมเร่ือง “สทิธิผู้ ป่วย” ในการปฐมนเิทศ
พนกังานใหมท่กุรุ่น เพื่อให้พนกังานทกุคนที่เข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯได้รับทราบ พร้อมทัง้ได้ประกาศให้ผู้ ป่วยได้รับทราบ
ถึงสทิธิและหน้าที่รับผิดชอบนีอ้ยา่งทัว่ถึงตามจดุบริการตา่งด  
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคกัของทรัพยากรบคุคลเปน นอยา่งยิง่ โดยทางบริษัทฯ ได้มกีารกําหนดแนว

ทางการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานกลุม่โรงพยาบาลจฬุารัตน์มีการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจริยธรรมตอ่
พนกังานทกุคน อยา่งเทา่เทียมกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ให้ความคุ้มครองทางสงัคม การคุ้มครองสภาพการทํางานของพนกังาน 
โดยมีการจ่ายคา่จ้างและคา่ตอบแทนตา่งด อยา่งเปน นธรรม มวีนัหยดุพกัผอ่น มวีนัลา มกีารคุ้มครองแรงงานหกิงตัง้แต่
ตัง้ครรภ์จนถงึคลอดบตุรจดัให้มสีวสัดิการตา่งดซึง่นอกจากสวสัดกิารพืน้ฐานแล้ว ทางบริษัทยงัได้เลนงเหนนถึงความสาํคกั
ของความสขุในการทํางาน โดยทางบริษัทได้มกีารจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การทํางานของพนกังาน ให้พนกังาน
สามารถทาํงานได้อยา่งปลอดภยัและมีความสขุจดัอบรมภายในและภายนอก เพื่อเพิม่พนูความรู้ พฒันาศกัยภาพของ
พนกังานตามหวัข้อที่เหมาะสมตรงกบัสายงานท่ีปฏิบตัิอยูจ่ดักิจกรรมาสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานเพื่อ
สร้างความสามคัคีและเพิ่มความสขุในการทํางาน จดัให้แผนกบคุคลมีการรับฟังปักหาและข้อเสนอแนะตา่งด จาก
พนกังานเพื่อนํามาพฒันาการบริหารงาน ปรับปรุงสทิธิตา่งดที่พนกังานรู้สกึวา่ถกูกระทําอยา่งไมเ่ปน นธรรม 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านสขุภาพ ดงันัน้ผู้บริโภคโดยตรงของบริษัทฯ จึงได้แก ่ผู้ ป่วย ซึง่ทาง

บริษัทฯได้มีความมุง่มัน่ในการบริการอยา่งมคีณุภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภยั ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้มีการนําระบบคณุภาพ
ตา่งด  มาใช้ในกระบวนการดแูลผู้ ป่วยอยา่งตอ่เนื่อง อาทมิาตรฐานโรงพยาบาล แนวทางพฒันาคณุภาพโดยมุง่ผู้ ป่วยเปน น
ศนูย์กลาง ฉบบัปีกากจนาภิเษก พ.ศ. 2537 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ สถาบนัวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สขุภาพ มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ, มาตรฐาน HA จากสถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล, มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริหารสขุภาพ (ฉบบัเฉลมิพระเกียรติฯครบ 60 ปี), มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint 
Commission International), มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA (Laboratory Accreditation)  

นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัให้ความสาํคกักบัการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ละเอียด ครบถ้วน เก่ียวกบัการให้บริการในแต่
ละขัน้ตอน เพื่อให้ผู้ ป่วยเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและมีสว่นร่วมในการพิจารณาและตดัสนิใจก่อนเข้ารับการบริการ 
เพื่อให้ผู้ ป่วยได้รับความพงึพอใจสงูสดุ ในขณะเดียวกนัทางบริษัทฯ มีข้อกําหนดให้ทาํการตลาดอยา่งเปน นธรรม ไมม่กีาร
โฆษณาชวนเช่ือ และกําหนดราคาอยา่งสมเหตสุมผล 
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุง่มัน่เปน นองค์กรทีเ่ปน นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ดําเนินการตามกฎหมายและข้อกําหนดทางด้านสิง่แวดล้อม

อยา่งเคร่งครัด และได้กําหนดนโยบายพร้อมแตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวนามยัและสิง่แวดล้อม เพื่อคอย
กํากบัดแูลและตรวจสอบการทํางานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของโรงพยาบาลโดยบริษัทฯ ยงัคงมีการจดัทาํ
โครงการและเกนบผลการดาํเนินงานอยา่งตอ่เนื่องจากปี 2556 สูปี่ 2557 ซึง่ผลการดาํเนินงานในโครงการตา่งด เปน นท่ีนา่
พอใจ มีแนวโน้มที่จะลดลงเร่ือยด ถ้าผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ดําเนินไปในทิศทางดงักลา่ว บริษัทฯ จะช่วยลดภาวะ
โลกร้อนและช่วยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติได้ พร้อมกนันีท้างบริษัทฯยงัไมล่ะทิง้การรณรงค์และติดตามผลอยา่ง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้ผลลพัธ์ที่ดีในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมตอ่ไป 

โครงการลดปริมาณขยะ 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

1. โครงการอบรมช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (CPR)  
จากความตัง้ใจอยา่งตอ่เนื่องในการชว่ยเหลอืผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั โครงการอบรมช่วย

ฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐาน (CPR) ทีจ่ดัทําขึน้อยา่งเปน นทางการในปี 2556 จงึได้ดําเนินการมาอยา่งตอ่เนื่องในปี 2557 
โดยในปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทได้มีการออกฝึกอบรมช่วยฟืน้คืนชีพให้กบักลุ่มอาสาสมคัรองค์การบริหารสว่น
ตําบล (อสม.)และสถานประกอบการตา่งด ครอบคลมุบริเวณพืน้ท่ีตัง้กลุม่โรงพยาบาลจฬุารัตน์ทัง้หมด 8 อบต. 
และ 40 บริษัท นอกจากนีท้างบริษัทได้จดัให้มีสายดว่นโรคหวัใจ 1609 เพื่อดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน และให้คาํปรึกษา
โดยพยาบาลผู้มีความรู้กบัประชาชนทัว่ไปตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ภายในปีที ่2557 ที่ผา่นมา มีสายโทรเข้าสายดว่น 
1609 เพือ่ปรึกษาเก่ียวกบัโรคหวัใจตลอดทัง้ปี 65 สาย ทาํให้ผู้ ป่วยภายในจงัหวดัและบริเวณใกล้เคียงได้มี
ความรู้ในการเฝ้าระวงั ป้องกนัและดแูลผู้ ป่วยโรคหวัใจมากขึน้ 

จากความภาคภมูิใจที่ได้เปน นสว่นหนึง่ของการชว่ยชีวิตและพฒันาคณุภาพสงัคม บริษัทฯ จงึได้มีการ
ตอ่ยอดโครงการสง่เสริมสขุภาพผู้ ป่วยโรคหวัใจ ภายใต้ช่ือโครงการ “10,000 ดวงใจถวายพอ่หลวง” ซึง่เปน น
โครงการท่ีจะเร่ิมในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเข้าถึงบริการ
ที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน พร้อมลดอตัราการเสยีชีวิตจากโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด เพื่อชว่ยชีวิตและพฒันา
คณุภาพชีวิตที่ดีของคนในชมุชนตอ่ไป 
2. ตรวจคดักรองหาเชือ้ภมูิไวรัสตับอกัเสบบ ี

ไวรัสตบัอกัเสบบีเปน นไวรัสตบัอกัเสบชนิดหนึง่ที่พบบอ่ยและเปน นปักหาสาํคกัทางสาธารณ สขุ ปัจจบุนั
พบผู้ ป่วยที่เปน นพาหะของไวรัสตบัอกัเสบบีทัว่โลก ประมาณ 350-400 ล้านคน  ประเทศไทยเปน นประเทศที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสตบัอกัเสบบีสงู เช่นเดยีวกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จีน และอฟัริกา ประมาณ
ร้อยละ 6 -10 ของประชากรทัง้หมด คิดเปน นจํานวน 6-7 ล้านคน  ในประเทศไทยการรับเชือ้สว่นใหก่จากมารดา
เปน นพาหะตดิตอ่สูท่ารกตอนคลอด  เนื่องจากในวยัเดนกภมูคิุ้มกนัยงัไมด่ีพอ โอกาสกําจดัเชือ้ไวรัสได้ยาก 
นอกจากนีส้ามารถตดิตอ่ได้ทางเลอืด เช่น การรับเลอืดและผลติภณัฑ์ของเลอืด (การตดิตอ่ทางเลอืดนีล้ดลงมาก
นบัตัง้แตม่ีการตรวจคดักรองเมื่อบริจาคเลอืด)  จากเขนมฉีดยา การฝังเขนม และเคร่ืองมือตา่ง ด ที่ปนเปือ้นเชือ้  
เนีส้ามารถตรวจพบได้ในนํา้ตา นํา้มกูในโพรงจมกู นํา้อสจิุ เยือ่เมือกช่องคลอดเลอืดประจําเดอืน และนํา้คร่ํา 
ดงันัน้จงึสามารถตดิตอ่ได้ทางเพศสมัพนัธ์และเมื่อมีการสมัผสักบัสารคดัหลัง่ดงักลา่ว  การตรวจวินิจฉยัวา่เปน น
ไวรัสตบัอกัเสบบี  โดยการตรวจการทํางานของตบั (liver function test) โดยเฉพาะ AST, ALT และตรวจหาเชือ้
ไวรัสตบัอกัเสบ(HBsAg) สว่นการตรวจเพิม่เติมอื่นด ในผู้ที่เปน นไวรัสตบัอกัเสบบี เพื่อประเมินระยะ ความรุนแรง
ของไวรัสและภาวะแทรกซ้อน  และวางแผนการรักษา ได้แก่ การตรวจ HBeAgและ anti-HBeเพือ่ดกูารแบง่ตวั
ของเชือ้ไวรัสหรือการกลายพนัธุ์  การตรวจหาปริมาณเชือ้ไวรัส (HBV DNA) เพื่อประกอบการรักษา การตรวจชิน้
เนือ้ตบัเพื่อบอกความรุนแรงของตบัอกัเสบและมะเรนงตบัจากการตรวจหาอลัฟาฟีโตโปรตีน (AFP) ร่วมกบัการ
ตรวจอลัตราซาวน์ตบั   

แบง่ผู้ ป่วยเปน น 3 กลุม่  
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- กลุม่ที่เปน นพาหะ ได้แก่ ผู้ทีต่รวจพบเชือ้ไวรัสโดยไมม่ีอาการและตรวจการทํางานของตบั
ปกติ ในกลุม่นีค้วามรุนแรงไมม่าก และโอกาสตอบสนองการให้ยาต้านไวรัสน้อย ปัจจบุนัยงัไมแ่นะนํา
ให้ยาต้านไวรัสในระยะนี ้ยกเว้นผู้ที่ตรวจชิน้เนือ้ตบัมีพยาธิสภาพรุนแรง หรือผู้ที่ต้องได้ยากดภมูิคุ้มกนั  

- กลุม่ที่สองได้แก่ตบัอกัเสบเรือ้รัง ผู้ ป่วยอาจมีหรือไมม่ีอาการ  ตรวจพบเชือ้ไวรัส และตรวจ
การทํางานของตบั AST, ALT สงูกวา่คา่ปกตินานกวา่ 6 เดือน กลุม่นีพ้ิจารณาให้ยาต้านไวรัส เมื่อมี
ปริมาณไวรัสสงูมากกวา่ 100,000 copiesตอ่มิลลลิติร และควรตรวจชิน้เนือ้ตบัเพื่อบอกความรุนแรง
และแยกจากโรคอื่น ยาที่มใีช้ในปัจจบุนั ได้แก่ ยาฉีดอินเตอร์ฟิรอน (Interferon) มี 2 ชนิดได้แก ่
conventional interferon (Intron A®) ฉีดทกุวนัหรือ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ และ pegylated interferon 
(Pegasys® และ PegIntron®) ฉีดสปัดาห์ละครัง้ ระยะเวลาในการรักษา 6-12 เดือน และยาชนิดกินม ี
3 ชนิดได้แก่ ลามวิดูีน (zeffix®) อะดิโฟเวยีร์ (Hepsera®) และเอนนติคาเวียร์ (Baracude®)  
ระยะเวลาในการรักษาควรให้ไมต่ํ่ากวา่ 1 ปี  แตจ่ะนานอยา่งไร ยงัไมท่ราบแนช่ดั  

- กลุม่ที่เปน นระยะตบัแขนง ถ้าพบวา่มเีชือ้ไวรัสในเลอืด ใช้ยากิน และในรายที่ตบัแขนง ใช้ยากิน
ต้านไวรัสในคนท่ียงัไมต่ิดเชือ้หรือยงัไมม่ีภมูคิุ้มกนั เพราะผลข้างเคยีงน้อยกวา่ยาฉีด  และพจิาณา
ผา่ตดัเปลีย่นตบัเมือ่มีข้อบง่ชีแ้ละไมม่ีข้อห้าม ถงึแม้วา่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถลดการ
อกัเสบและลดพงัผืดในตบั แตโ่อกาสหายขาดไมม่าก และมีผลข้างเคียง และคา่ใช้จา่ยสงู วิธีที่ดทีี่สดุ 
คือการป้องกนัไมใ่ห้เปน นไวรัสตบัอกัเสบบี  ด้วยการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบี  ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
ต้นแขน 3 ครัง้ ท่ี 0,1 และ 6 เดือน 

ทางบริษัทฯ ได้เลนงเหนนถึงความสาํคกัในการสร้างความตระหนกัให้กบัประชาชนทัว่ไปและผู้
มารับบริการ จงึได้จดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในวนัตบัอกัเสบโลก โดยให้บริการเจาะเลอืดเพื่อตรวจหา
เชือ้และหาภมูิไวรัสตบัอกัเสบบีให้กบัประชาชนทัว่ไปทัง้หมด 400 ราย และให้บริการฉีดวคัซีนเขนมแรก
แก่ผู้ที่ไมม่ีการติดเชือ้และไมพ่บภมูิคุ้มกนัจํานวน 8 รายโดยไมค่ดิมลูคา่ พร้อมทัง้คาํแนะนําในการดแูล
ตนเองแก่ผู้ที่ติดเชือ้แตม่ีภมูิคุ้มกนัแล้วอีก 20 ราย 

3. โครงการคดักรองต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุ 
โรคต้อกระจกเปน นภาวะที่เลนส์แก้วตา(Crystalline lens) มีความขุน่มวั และเปน นสาเหตสุาํคกัของภาวะ

ตาบอดในโลกและในประเทศไทย สาเหตขุองประชากรตาบอดทัว่โลกในปี พ.ศ. 2545      เกิดจากโรคต้อกระจก 
จํานวน 17.6 ล้านคน คิดเปน นร้อยละ 47.83   จากการสาํรวจภาวะตาบอดแหง่ชาติ ปี พ.ศ. 2537 ต้อกระจกเปน น
สาเหตตุาบอดถึงร้อยละ 74.6 และการสาํรวจสภาวะตาบอดและโรคตาที่เปน นปักหาสาธารณสขุในประเทศไทย
ในปี 2549 – 2550 พบวา่ ต้อกระจกยงัเปน นสาเหตตุาบอดที่พบมากที่สดุ  ความชกุของผู้ ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
สงูสดุที่บริเวณภาคเหนือ ตามด้วยภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบเปน น 5.77, 3.50, 3.16 
และ 1.69 ตอ่ผู้ ป่วยต้อกระจก 1,000 คน ตามลาํดบั โดยพบในผู้ ป่วยอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 60 ปีถึงร้อยละ 
94.34   ซึง่สาเหตสุว่นใหก่เปน นการเสือ่มตามวยั พบได้ร้อยละ 15 ของประชากรอายรุะหวา่ง 52-85 ปี   

การรักษาโรคต้อกระจกโดยการใช้ยายงัไมม่ข้ีอมลูยืนยนัแนน่อนวา่ใช้ได้ผลดีในการป้องกนัและรักษา 
ปัจจบุนัการผา่ตดัใสเ่ลนส์แก้วตาเทียมในโรคต้อกระจกที่มีข้อบง่ชีเ้ปน นการรักษาที่ได้ผลดี เลนส์แก้วตาเทียมจะ
ช่วยให้ผู้ ป่วยมองเหนนและใช้สายตาได้ใกล้เคยีงสายตาปกตมิากขึน้ การผา่ตดัต้อกระจกเปน นการผา่ตดัที่ทํามาก
ที่สดุในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา และการใสเ่ลนส์แก้วตาเทยีมกนเปน นการใสอ่วยัวะเทียมที่มากที่สดุในปัจจบุนั และเปน น
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การลงทนุท่ีคุ้มคา่มาก  สาํหรับประเทศไทยเลนส์แก้วตาเทียมได้รับการแนะนําให้ใช้ในผู้ ป่วยผ่าตดัโรคต้อกระจก
ทกุคนท่ีมีข้อบง่ชีท้างการแพทย์มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537   

ปัจจบุนัผู้สงูอายมุีจํานวนมากขึน้ทําให้ผู้ ป่วยโรคต้อกระจกมจํีานวนมากขึน้อยา่งรวดเรนว ในขณะที่การ
ให้บริการรักษาไมไ่ด้เพิ่มมากขึน้ตามจํานวนผู้ ป่วย ทาํให้จํานวนตกค้าง (backlog) มีจํานวนมากขึน้โดยเฉพาะ
ในสทิธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต(ิสปสช.)ได้สง่เสริมให้มีบริการผา่ตดั
เชิงรุกตัง้แตปี่ 2549 ทําให้แก้ปักหาได้สว่นหนึง่ แตก่นยงัไมแ่ก้ปักหาเดิมได้ทัง้หมด ทางบริษัทตระหนกัถงึ
ความสาํคกัของปักหานี ้จึงได้จดัทําโครงการเทดิพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 
พรรษา โดยทางโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 บางปะกง เข้าร่วมโครงการผา่ตดัต้อกระจกให้กบัผู้สงูอายใุนเขตจงัหวดั
ฉะเชิงเทราโดยไมค่ิดคา่บริการจากผู้ ป่วยเหลา่นี ้ ด้วยการคดักรองโรคต้อกระจกให้กบัผู้สงูอายใุนเขตเทศบาล
ตําบลเทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา จํานวนผู้ ท่ีคดักรองจํานวน 143 ทา่น จํานวนที่พบความเสีย่งตอ่การเปน น
โรคต้อกระจก 40 คน เข้ารับการผา่ตดักบัจฬุารัตน์ 11 บางปะกงแล้วจํานวนทัง้สิน้ 28 คน ทําให้ผู้สงูอายกุลุม่นี ้
สามารถกลบัไปใช้ชีวิตกบัครอบครัวอนัเปน นท่ีรักด้วยดวงตาที่รับเลนส์แก้วตาเทียมทาํให้เหนนภาพชดัเจนและได้
คณุภาพชีวิตกลบัคืนมา 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ  
1. ส่งเสริมความรู้ในโรงเรียนและสถานศึกษา 

ในปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการจดัให้ความรู้กบันกัเรียน นกัศกึษาตามโรงเรียนและสถานศกึษา

ตา่งด ทัง้สิน้ 6 แหง่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสขุภาพ โดยเนือ้หาความรู้ที่ทางบริษัทฯ นําไปให้ความรู้นัน้ได้มีการ

คดัเลอืกให้เหมาะสมกบัช่วงวยัโดยฝ่ายวิชาการพยาบาล จงึมัน่ใจได้วา่ความรู้ตา่งด ที่นกัเรียน นกัศกึษาได้รับนัน้ 

มีประโยชน์และสามารถนาํไปใช้ในชีวติประจําวนัได้จริง เช่น โรคติดตอ่ในฤดฝูน, ไข้หวดัใหก่, โรคจาก

เพศสมัพนัธ์ เปน นต้น 

2. ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป 
ในปี 2557 ที่ผา่นมา นอกจากบริษัทฯจะให้ความสาํคกักบัการสง่เสริมความรู้ด้านสขุภาพในโรงเรียน

และสถานศกึษาแล้ว ทางบริษัทฯ ยงัได้มีการจดัให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป เช่น ห้างสรรพสนิค้าพาราไดซ์พาร์ค 

ในงาน Genius kid อจัฉริยะวยัจ๋ิว โดยนพ.ณฐัพล ธรรมสกลุศิริ หวัข้อ "เทคนิคการสร้างอจัฉริยะตวัน้อย", การให้

ความรู้แก่ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลจฬุารัตน์ ในหวัข้อตา่งด ตามโอกาสที่เหมาะสมโดยจดัเปน นกิจกรรม

ประจําเดือน เช่น การบรรยายเร่ือง  “ต้อหิน ต้อกระจก” โดย นพ. สมบรูณ์  ปักกากรณ์“โรคมะเรนงตอ่มลกูหมาก 

มะเรนงตบั ตบัออ่น ไต ปอด” โดย นพ.จิรเจษฎ์ สขุสเุพิ่ม“สตรีวยัทอง- ผู้ชายวยัทอง หงดุหงิด นกเขาไมข่นั”โดย

นพ.ทรงพล สนธิชยั“ชาปลายประสาท แขนขาออ่นแรง นอนไมห่ลบั ปวดข้อ-กล้ามเนือ้-หลงัW” โดยพจ.ฉตัรชยั 

สขุสถิต “โรคเบาหวาน ความดนั โรคไต”โดย พก.พนัธิตรา ศิริปักจนะ เปน นต้น 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 35 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
 เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกอบธรุกิจหลกัคือ ธุรกิจบริการด้านสขุภาพ วิชาการทีเ่ปน นเลศิของแพทย์ผู้ เช่ียวชาก
ภายในโรงพยาบาลจึงถือเปน นสิง่ที่สาํคกั ในตลอดปี 2557 ทีผ่่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่วิชาการจากแพทย์
ผู้ เช่ียวชากของบริษัทฯ อนัได้แก่ นพ.วิชิต ศิริทตัธํารง แพทย์ผู้ เช่ียวชากด้านศลัยกรรมทางมือและจลุศลัยกรรม จบ
การศกึษาแพทย์ศาสตร์บนัฑิตศิริราชพยาบาล และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์รพ.รร.6 และมากพร้อมด้วยประสบการณ์การ
ฝึกอบรมจากFracture fixation, Switzerland, Total joint replacement, Germany และ Microvascular, Thailand ซึง่
นพ.วิชิต ศิริทตัธํารง ได้ร่วมงานกบัโรงพยาบาลจฬุารัตน์มานานกวา่ 20 ปีโดยหวัข้อของการเผยแพร่วิชาการความรู้ของ
นพ.วิชิต ศิริทตัธํารง ในปี 2557 มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

เดือน มีนาคม 2557 บรรยายวชิาการให้กบัชมรมศลัแพทย์ทางมือแหง่ประเทศไทยในหวัข้อเร่ือง 
Management of Soft tissue coverage of the Hand ณ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

เดือนกรกฎาคม 2557 ตวัแทนประเทศไทยบรรยายในงานประชมุวิชาการ AsiaPacific Federation 
OfReconstructive Microvascular Surgery หวัข้อเร่ือง The use of spare part in 
Mutilated hand Injury ณ ประเทศเกาหลใีต้ 

เดือน สงิหาคม 2557 บรรยายวชิาการให้กบัชมรมศลัแพทย์ทางมือแหง่ประเทศไทยร่วมกบัโรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ธานี ในหวัข้อเร่ือง Combined Injuries – Soft tissue Management ณ 
โรงแรมวงัใต้ จ.สรุาษฎร์ธาน ี

เดือน ตลุาคม 2557 บรรยายในงานประชมุวิชาการ WesternPacificOrthopedicsAssociation(WPOA) 
ในหวัข้อเร่ือง The use of digital neurovascular island flap  
ณ โรงแรมThe Royal Cliff Beach Resort พทัยา 

 สาธิตการผา่ตดั Free tissue transfer ณ โรงพยาบาลนครพิงค์จ.เชียงใหม ่
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11.1  สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบ
ควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหารความ
เส่ียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษทัจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให ้    
บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบ
ทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกับการควบคุม
ภายในรวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบนัแผนกตรวจสอบภายในมีพนกังาน 6 คน  

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการปรับปรุง
นโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน และเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังและปี 2557 มีการประชุม 5 คร้ัง พร้อมจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 ในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย 
และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 บริษทัฯ ได้จดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ อ านาจการตดัสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหน้าท่ี ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือ
ดงักล่าวทุกปี เพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2557 ในการประชุมคร้ังท่ี
5/2557 วนัท่ี  9  ธนัวาคม 2557 และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี  23 กมุภาพนัธ์ 2558 
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 
องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฎิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในใน
เร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให ้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

11.2  ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี  

บริษทั ส านักงาน อีวาย  จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2557 ไม่มีขอ้สังเกตุเก่ียวกบั
ระบบควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงิน  
 
4.1 ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  ของบริษัทฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี  15 สิงหาคม 2555  คร้ังท่ี 1 /2555   
ไดแ้ต่งตั้ ง   นางจิรวสัสา  โรจนประดิษฐ์   ให้ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั  ตั้ งแต่วนัท่ี 15 
สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวสัสา  โรจนประดิษฐ์   มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  เป็น
ระยะเวลา  10 ปี และไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่  Evaluating 
Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน)  และ - Internal Auditing Certificate Program 
(IACP)   (สภาวชิาชีพบญัชี)  และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ  จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ   

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 
3 ท่าน ไดป้ระเมินการปฏิบติังานประจ าปี 2557 ของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทัฯ  แลว้วา่มีการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถด าเนินการตอบสนองนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อสนบัสนุนภาระหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั 
          ทั้งน้ี การพิจารณา และอนุมติั แตง่ตั้ง ถอดถอนและโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของ
บริษทัไดรั้บการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หน้า 38 

 
 

รายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2556 และ2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และวนัท่ี   
31 ธนัวาคม  2557 ระหวา่ง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยสรุปรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
12.1  สรุปรายละเอยีดลกัษณะของบุคคลและนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์   

บุคคล / นิตบุิคคล ทีม่คีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมกีารท า
ธุรกรรมกบับริษัทฯ และ / หรือ

บริษัทย่อย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ -  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี  9 ธนัวาคม
2557 กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุน้บริษทั 
ร้อยละ 40.08 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทั และด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยทั้งส่ี
แห่ง 

2. บริษทั เอสโก ้-ไทย จ ากดั 
 

น าเขา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์   มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ 1 ท่าน 
ไดแ้ก่ นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี9 ธนัวาคม
2557 กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุน้บริษทั 
ร้อยละ 40.08 

  ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3. บ ริ ษัท  มุ่ ง พัฒน า  อิ น เ ต อ ร์
แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัฯ ซ้ือผลิตภณัฑข์วดนม เพ่ือให้
ในโรงพยาบาล 

 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ 1 ท่าน 
ไดแ้ก่ คุณมานิต เจียรดิฐ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

12. รายการระหว่างกัน 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัในปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  และวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

12.2.1  การซื้อขายสินค้าและบริการทัว่ไป    

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
มูลค่ารายการ                                
(ลา้นบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2556 ปี 2557 
1.แพทย ์
ผูด้  ารงต าแหน่ง 
กรรมการหรือผูบ้ริหาร  

ค่าธรรมเนียมแพทย ์:  
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ รวมทั้ ง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 7 ท่าน 
 
 
 
 
-ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

41.46 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.44 

46.55 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.94 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทยเ์ป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีราชวทิยาลยัแพทยก์ าหนด ซ่ึงเทียบเท่ากบัราคา
ท่ีบริษทั ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่ แพทยท่์าน
อ่ืนของทั้งโรงพยาบาล  
เทอมการช าระเงิน  
ภายใน 30 วนั ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ปกติท่ีจะเกิด ข้ึน 
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เ น่ื อ ง จ า กบ ริ ษัทฯ  มี ค ว ามจ า เ ป็ น ต้อ ง จ่ า ย
ค่าตอบแทนแพทยด์ังกล่าว ในอตัราเทียบเท่ากับ
แพทยท่์านอ่ืนของทั้งโรงพยาบาล 

2. บริษทั เอสโก ้–ไทย 
จ ากดั  
( คุ ณกรร ณิ ก า  พลัส
สินทร์ เป็นกรรมการ) 

ค่าใชจ่้ายซ้ือทรัพยสิ์น : บริษทัฯ ซ้ือ  
กลอ้งวงจรปิด เพื่อความปลอดภยั  
 
 
 
 

0.78 
 
 
 
 
 

0.05 
 
 
 
 
 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกันเป็นไปตาม
ราคาตลาด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาด  
ราคาท่ีบริษัทฯ ซ้ือ ราคาต ่ ากว่าซ้ือสินค้าจาก
บุคคลภายนอก 
เทอมการช าระเงิน  

รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล ถือ
เป็นรายการคา้ปกติทัว่ไป เน่ืองจากบริษทัฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งใช้สินค้าดังกล่าว โดยราคาซ้ือต ่ากว่า
บุคคลภายนอก   
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-ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

 
 

-0- 

 
 

-0- 

ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
การท ารายการดงักล่าวในอนาคตข้ึนอยูก่บัเหตุผล 
และความจ าเป็นของบริษัทฯ ภายใต้เ ง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป 

3. บมจ. มุ่งพัฒนา 
อนิเตอร์แนชช่ันแนล 
(คุณมานิต เจียรดิฐ เป็น
กรรมการอสิระ) 

ค่าใชจ่้ายซ้ือสินคา้: บริษทัฯ  
ซ้ือผลิตภัณฑ์ขวดนม เ พ่ือให้ใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
-ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

-0- 

 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.13 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกันเป็นไปตาม
ราคาตลาด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาด  
ราคาท่ีบริษัทฯ ซ้ือ ราคาต ่ ากว่าซ้ือสินค้าจาก
บุคคลภายนอก 
เทอมการช าระเงิน  
ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
การท ารายการดงักล่าวในอนาคตข้ึนอยูก่บัเหตุผล 
และความจ าเป็นของบริษัทฯ ภายใต้เ ง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป 

รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล ถือ
เป็นรายการคา้ปกติทัว่ไป เน่ืองจากบริษทัฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งใช้สินค้าดังกล่าว โดยราคาซ้ือต ่ากว่า
บุคคลภายนอก   
โดยการพิจารณาไม่มี คุณมานิต เจียรดิฐ ประธาน
กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณา 
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12.2.2 การเช่าทีด่นิ และ อาคาร  

บุคคล / นิตบุิคคล 
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 ปี 2557 

1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ 
1/ 

ค่าเช่าอาคาร : บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย
จากการเช่าอาคารพาณิชย ์4.5 ชั้น 
2 คูหา  พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 416  
ตรม.  เ พ่ือเป็นสถานท่ีจัดเก็บ
เอกสารของบริษทัฯ  
 
 
 
 
 
 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 
 
 

การก าหนดราคาเช่า    
สัญญาเ ช่าอายุ  3 ปี  นับแต่ว ัน ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2555  ถึง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2558  โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท  
เทอมการช าระเงิน    
สัญญาระบุให้ผูเ้ช่าช าระเงินล่วงหน้าราย
เดือน ซ่ึงผูเ้ช่ามีการช าระเงินล่วงรายเดือน
ตามท่ีระบุในสญัญา 
แนวโนม้การท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างต่อ เ น่ืองในอนาคต ภายใต้ราคา
ประเมินค่าเช่ายุติธรรมและเง่ือนไขการเช่า
ทัว่ไป  

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลเน่ืองจากบริษัทฯ มี
ความจ า เ ป็นต้อ งใช้ พ้ืน ท่ี อาคาร
ดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดย
ราคาเช่าเป็นไปตามราคาท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระ 
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12.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

               บริษทัฯ มีการก าหนดขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ  
 
12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดข้ึน และ
กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อ่ืนใดกบับริษทัฯ รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้
ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะ
ไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทัฯ แต่เป็นการท า
รายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การให้บริการ และการซ้ือ
หรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และให้
ปฏิบติัเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน 
เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี แผนกตรวจสอบภายในจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้มื การค ้าประกนั เป็นตน้ บริษทัฯ มี
นโยบายใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม
และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการนั้นๆ   และจะตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) และการปฏิบติั
ตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  
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ส าหรับแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยูใ่นส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย ์ การซ้ือยา  เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษทัฯ อาจมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษทัยอ่ย ในดา้นการค ้าประกนัเงินกู ้และ/หรือการให้เงินกูย้ืม  และจะ
ด าเนินการท ารายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบติัตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบญัชี 

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สาํหรบัรอบปีบญัช ีส้ินสุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557ไดร้บัการตรวจสอบโดยนางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 
3970 จากบริษทั สาํนักงาน อีวาย จํากดั  
 จากการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบัรอบปีบญัช ี ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 ผูส้อบบญัชไีด้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบการเงินทีแ่สดงตามตาราง เป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ซึ่งประกอบดว้ย บริษทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 
จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) บริษทั คอนวเีนียนซฮ์อสพิทอล จํากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99) บริษทั บางปะ
กงเวชชกจิ จํากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99) บริษทั ไทยแอมดอน จํากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 
99.99)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ อาคเนย์  จํากดั(บริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ99.99)(เดิมชือ่ “บริษทั กบนิทร์บรีุ
การแพทย์ จํากดั”) ซึ่งจดทะเบยีนจัดต ัง้เดือนกนัยายน ปี2556 เรียกชาํระทนุ 25% ของทนุจดทะเบยีน 300 ลา้นบาท และ
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากดั(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกจิ จํากดั(บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 96.38) มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233.43 15.1 495.64 16.6 678.46 20.8

เงินลงทุนชัว่คคราว 630.00 21.0 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน * 138.75 9.0 151.52 5.1 161.72 5.0

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับ * 190.72 12.3 411.03 13.7 587.24 18.0

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 65.32 4.2 74.98 2.5 86.56 2.7

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10.39 0.7 3.78 0.1 8.14 0.2

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 638.62 41.2 1,766.95 59.0 1,522.13 46.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2.01 0.1 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3.54 0.2 - - 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน * 114.37 7.4 114.37 3.8 114.37 3.5

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  * 759.20 49.0 1,081.55 36.1 1,557.33 47.7

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน * 8.57 0.6 10.79 0.4 13.45 0.4

คา่ความนิยม - - 19.52 0.6

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.77 0.2 2.44 0.1 3.54 0.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 19.76 1.3 18.38 0.6 35.33 1.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 911.22 58.8 1,227.53 41.0 1,743.54 53.4

รวมสินทรัพย์ 1,549.84 100.0 2,994.48 100.0 3,265.67 100.0

สินทรัพย์ 2555
ณ วันที ่31 ธันวาคม

25572556
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 82.10 5.3 - 30.00 0.9

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 232.67 15.0 268.90 9.0 327.96 10.0

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 10.70 0.7 - - 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

1.12 0.0 2.27 0.1

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 60.11 3.9 44.23 1.5 42.72 1.3

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 12.80 0.8 12.22 0.4 15.81 0.5

     อ่ืนๆ 6.83 0.4 14.06 0.5 15.20 0.5

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 405.21 26.1 340.54 11.4 433.97 13.3

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี - - 3.90 0.1 7.15 0.2

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.31 0.1

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18.06 1.2 11.40 0.4 16.91 0.5

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 18.06 1.2 15.30 0.5 27.37 0.8

รวมหนีสิ้น 423.27 27.3 355.84 11.9 461.34 14.1

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญั 1,100 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,100.00 1,100.00 1,100.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00

ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้

     หุน้สามญั 1,100 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 880.00 56.8 1,100.00 36.7 1,100.00 33.7

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 13.20 0.9 1,146.08 38.3 1,146.08 35.1

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 78.25 5.0 98.35 3.3 110.00 3.4

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 155.12 10.0 294.20 9.8 444.17 13.6

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,126.57 72.7 2,638.64 88.1 2,800.26 85.7

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัย่อย

4.07 0.1

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,549.84 100.0 2,994.48 100.0 3,265.67 100.0

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
ณ วันที ่31 ธันวาคม

2555 25572556
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(2) งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,863.15 99.4 2,221.49 98.5 2,671.70 98.4

รายไดอ่ื้น 11.24 0.6 33.16 1.5 43.08 1.6

รวมรายได้ 1,874.40 100.0 2,254.65 100.0 2,714.78 100.0

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (1,197.83) (63.9) (1,446.44) (64.2) (1,756.02) (64.7)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (237.14) (12.7) (287.25) (12.7) (359.33) (13.2)

รวมค่าใช้จ่าย (1,434.96) (76.6) (1,733.68) (76.9) (2,115.34) (77.9)

ก าไรจากการด าเนินงาน

(ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และภาษีเงนิได้นิตบุิคคล) 439.43 23.4 520.96 23.1 599.43 22.1

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.15) (0.0) (0.03) (0.0) - - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 439.28 23.4 520.93 23.1 599.43 22.1

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1.51) (0.1) (1.90) (0.1) (1.17) (0.0)

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 437.77 23.4 519.03 23.0 598.26 22.0

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (101.83) (5.4) (104.65) (4.6) (117.57) (4.3)

ก าไรส าหรับปี 335.94 17.9 414.38 18.4 480.69 17.7

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 335.94 17.9 414.38 18.4 480.69 17.7

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 480.62

ส่วนท่ีแป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของ

บริษทัย่อย
0.07

480.69

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (ลา้นบาท) 335.94 414.38 480.69

เงินปันผลสะสมส าหรับปีของหุน้บุริมสิทธ์ิ

     ท่ีมีสิทธิไดรั้บก่อนหุน้สามญั (ลา้นบาท) 32.00

จ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิถวัเฉล่ีย

     ถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้ : 1.00 บาท / หุน้) 880.00

ก าไรส าหรับปี (บาทต่อหุ้น) 0.34 0.41 0.44

2557

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25562555
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(3) งบกระแสเงินสด 
 

2555 2556 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 437.77 519.03 598.26

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมการด าเนินงาน

     คา่เส่ือมราคา 101.78 110.86 135.93

     คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 5.91 3.75 (7.69)

     ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วม 0.15 0.03 -

     ขาดทุนจากการคืนทุนจากบริษทัร่วม 0.01 -

     คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0.80

     ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.21) 3.72 (0.88)

     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5.60 (4.92) 3.01

     ดอกเบ้ียรับ (0.80) (20.48) (19.84)

     คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1.44 1.90 1.17

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง 552.43 613.90 709.96

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24.85) (13.26) (1.44)

     รายไดค้า้งรับ (69.83) (221.76) (176.21)

     ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุคงเหลือ (5.82) (9.66) (10.94)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (7.78) 6.61 (4.02)

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (11.45) 2.88 (10.58)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 64.65 36.22 58.56

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6.30) 6.67 3.27

     จ่ายส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1.77) (1.74) (1.51)

เงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 489.28 419.87 567.09

จ่ายภาษีเงินได้ (78.54) (110.92) (120.26)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการด าเนนิงาน 410.74 308.95 446.83

(ล้านบาท)(ล้านบาท)
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2555 2556 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (630.00) 641.55

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (0.05) 2.01 -

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือการลงทุนในบริษทัย่อย (หมายเหตุ) (57.63)

เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษทัร่วม - 3.50 -

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน (6.36) (1.50) (9.64)

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (146.95) (432.38) (570.52)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (4.08) (5.99) (6.95)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2.26 4.64 10.18

ดอกเบ้ียรับ 0.83 18.68 18.77

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการลงทุน (154.35) (1,041.04) 25.77

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 30.10 (82.10) 29.27

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 10.70 (10.70) -

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (0.39) (2.01)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน - 1,344.61 -

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึนจากการ

ลงทุนในบริษทัย่อย
3.12

ดอกเบ้ียจ่าย (1.43) (1.91) (1.17)

จ่ายเงินปันผล (165.15) (255.20) (319.00)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการจัดหาเงนิ (125.78) 994.30 (289.78)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 130.61 262.21 182.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 102.82 233.43 495.64

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ส้ินงวด 233.43 495.64 678.46

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

โอนท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 40.90

การจ่ายหุน้ปันผล 242.00

ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5.42 6.40

(ล้านบาท)
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(4) อัตราส่วนทางการเงิน 
 

2555 2556 2557

อตัราส่วนสภาพคล่อง

(Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.58 5.19 3.51

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.90 1.89 1.90

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.20 0.83 1.14

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 13.74 14.58 17.56

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 26.20 24.69 20.50

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 19.19 20.62 21.74

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 18.76 17.46 16.56

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการคา้ เท่า 15.48 14.21 14.07

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 23.26 25.33 25.58

วงจรเงินสด วนั 21.70 16.81 11.48

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร

(Profitability Ratio)

อตัราก าไรขัน้ตน้ ร้อยละ 35.71 34.89               34.27

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 22.98 21.96 20.82

อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.59 1.47 1.59

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 95.93 63.33 79.14

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 17.92 18.31 17.71

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 32.27 22.01 17.68

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน

(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 23.98 18.24 15.36

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 57.83 57.07 46.73

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.34 0.99 0.87

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

(Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.38 0.13 0.16

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.07 - 0.01

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 333.62 217.89 512.37

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.32 0.40 0.49

อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ 116.44 61.59 66.36

หน่วย

ปีบัญชี
ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม
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14.1  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนนิงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิให้บริการรกัษาพยาบาลแกผู่ป่้วย โดยรายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาลของบริษทัฯ 
แบง่เป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครฐั โดยมี
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเป็นรายไดห้ลกั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.3 รอ้ยละ 51.0และรอ้ยละ 51.0 ของรายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการโรงพยาบาลในปี 2555 2556และ 2557ตามลาํดบั ท ัง้น้ี บริษทัฯ มีจุดเด่นดา้นทาํเลทีต่ ัง้ เน่ืองจากต ัง้อยู่ใน
พื้นทีย่่านอุตสาหกรรมทีส่าํคญั ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมต ัง้อยู่เป็นจํานวนมาก มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมี
การขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบัการมีชือ่เสียงดา้นคณุภาพการรกัษาพยาบาล และมีนโยบายกาํหนดอตัราคา่บริการที่
เหมาะสมของบริษทัฯ ส่งผลให้จํานวนผูป่้วยทีม่าใชบ้ริการเพิ่มขึ้นและรายไดเ้ตบิโตขึ้นอย่างตอ่เน่ือง โดยรายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จาก 1,863.15 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็น2,221.49 ลา้นบาท และ 2,671.70 ลา้นบาท ในปี  
2556 และ 2557 ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 19.23และรอ้ยละ 20.27ตามลาํดบั ซึ่งปัจจัยสาํคญัทีท่าํให้บริษทัฯ มีรายได้
เตบิโตอย่างตอ่เน่ืองไดแ้ก ่

 จ  านวนผู้ป่วยทั่วไปเพ่ิมขึ้น: บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรกัษาพยาบาล โดยการเพิ่ม
จํานวนแพทย์และพยาบาลผูใ้ห้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรกัษาโรคเฉพาะทางและการรกัษาโรคทีม่ี
ความซบัซอ้นสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดผูป่้วยประเภทผูป่้วยท ัว่ไปให้เขา้รบัการรกัษากบับริษทัฯ เพิ่มขึ้น 
โดยจํานวนครั้งการใชบ้ริการของผูป่้วยท ัว่ไปประเภทผูป่้วยนอก (OPD) มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 512,096 ครั้ง
ในปี 2555 เป็น 548,550 ครั้งในปี 2557 (อตัราการเตบิโตเฉล่ียรอ้ยละ 3.50ตอ่ปี)ในขณะทีอ่ตัราการเขา้ใช ้
บริการใหม่ของผูป่้วยท ัว่ไปประเภทผูป่้วยใน (IPD) มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 82เตยีงตอ่วนัในปี 2555 เป็น 94
เตยีงตอ่วนัในปี 2557 (อตัราการเตบิโตเฉล่ียรอ้ยละ 7.07ตอ่ปี) 

 รายได้เฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพ่ิมขึ้น : จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ 
รวมท ัง้จากการทีบ่ริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทย์ทีซ่บัซอ้นซึ่งมีอตัราคา่บริการตอ่ครั้งในระดบัสูง  
ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียตอ่ครั้งในการให้บริการแกก่ลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ในปี 2555 ถึง 2557 
บริษทัฯ ปรบัเพิ่มอตัราคา่บริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไป เพื่อพฒันาคณุภาพในการให้บริการทาง
การแพทย์อย่างตอ่เน่ืองท ัง้น้ี รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,127 บาทตอ่ครั้ง เป็น 1,338 บาทตอ่
ครั้ง ในขณะทีร่ายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพิ่มขึ้นจาก 15,185 บาทตอ่ครั้ง เป็น 17,356 บาทตอ่ครั้ง 

 จ  านวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึ้น : บริษทัฯ ให้การรกัษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่
ผูป่้วยทกุกลุ่ม จึงไดร้บัความเชือ่ม ัน่อย่างสูงจากกลุ่มผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม เป็นผลให้จํานวน
ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสงัคมทีเ่ลือกลงทะเบยีนกบับริษทัฯ เพิ่มขึ้นตามลาํดบั โดยจํานวน
ผูป้ระกนัตนเฉล่ีย เพิ่มขึ้นจาก 287,146 คนในปี 2555 เป็น 326,783 คนในปี 2557 (อตัราการเตบิโตเฉล่ียรอ้ย
ละ 6.68 ตอ่ปี)  

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
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ส่วนท่ี 3ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 9 

 อัตราค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึ้น : ในระหวา่งปี 2555 ถึง 2557 
สาํนักงานประกนัสงัคมพิจารณาปรบัเพิ่มอตัราคา่บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและพิจารณาปรบัปรุงอตัรา
คา่บริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรกัษาผูป่้วยในซึ่งป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ่้ายสูง รวมถึงผลจากการที่
บริษทัฯ มีสถิตอิตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยทีเ่ขา้ข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกวา่คา่เฉล่ียของโรงพยาบาลที่
เขา้ร่วมระบบประกนัสงัคมท ัว่ประเทศ ทาํให้ บริษทัฯ ไดร้บัรายไดส่้วนเพิ่มซึ่งอา้งอิงตามคา่สถิตกิารใช ้
บริการดงักล่าวเพิ่มขึ้น 
 จากปัจจัยดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรไดอ้ย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2555 2556 และ 
2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจํานวน 335.94 ลา้นบาท 414.38 ลา้นบาท และ 480.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ
เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 19.62ตอ่ปี และสามารถรกัษาอตัรากาํไรให้อยู่ในระดบัทีดี่ โดยมีอตัรากาํไรสุทธิใน
ชว่งเวลาดงักล่าวรอ้ยละ 17.9 รอ้ยละ 18.4 และรอ้ยละ 17.7 ตามลาํดบั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การควบคมุตน้ทนุคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้ป็นอย่างดี จากนโยบายของบริษทัฯ ในการพฒันาศกัยภาพในการ
รกัษาพยาบาลเพื่อดึงดูดกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปทีย่ินดีจ่ายคา่บริการส่วนเพิ่ม เพื่อคณุภาพการให้บริการทีจ่ะไดร้บั
เป็นสาํคญั โดยคาดวา่จะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรกัษาอตัรากาํไรในระดบัดงักล่าวไวไ้ด ้  

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน 

 รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล  

 บริษทัฯ แบง่รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล (“รายไดห้ลกั”) เป็น 2 กลุ่มหลกัตามลกัษณะผูป่้วยคอื 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครฐั โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 577.34 31.0 644.94 29.0 752.31 28.2

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 452.92 24.3 488.87 22.0 610.95 22.9

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,030.26 55.3 1,133.81 51.0 1,363.26 51.0

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม 819.32 44.0 928.04 41.8 1,085.40 40.6

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 13.58 0.7 159.64 7.2 223.04 8.3

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 832.90 44.7 1,087.68 49.0 1,308.44 49.0

รวมรายได้จากกจิการโรงพยาบาล 1,863.16 100.0 2,221.49 100.0 2,671.70 100.0

2557

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25562555รายได้จากกจิการโรงพยาบาล

 
 
 จากตารางขา้งตน้ บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจํานวน 1,863.16 ลา้นบาท 
2,221.49 ลา้นบาท และ 2,671.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ เตบิโตเฉล่ียรอ้ยละ 19.75 ตอ่ปี  ซึ่งการเตบิโตอย่างมีนัยสาํคญั 
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เป็นผลจากการทีบ่ริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรกัษาพยาบาล โดยการเพิ่มจํานวนแพทย์และพยาบาลผู ้
ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรกัษาโรคเฉพาะทางและการรกัษาโรคทีม่ีความซบัซอ้นสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูด
กลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปให้เขา้รบัการรกัษากบับริษทัฯ เพิ่มขึ้น และยงัส่งผลให้ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสงัคมลงทะเบยีน
กบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เพิ่มขึ้นเชน่กนั โดยหากแยกพิจารณาในแตล่ะกลุ่ม พบวา่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้น
เฉล่ียรอ้ยละ 15.03 ตอ่ปี ในขณะทีร่ายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครฐั เฉล่ียเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 25.34 ตอ่ปี ท ัง้น้ี บริษทัฯ มี
นโยบายเน้นเพิ่มสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ีอตัรากาํไรข ั้นตน้สูงกวา่อตัรากาํไรข ั้นตน้ของกลุ่ม
ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครฐั โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2557 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 
ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล  
 ท ัง้น้ี รายไดห้ลกัแตล่ะประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป 

  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปแบง่ไดเ้ป็น รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) โดย
ในระหวา่งปี 2555 2556และ 2557บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเป็นจํานวน 1,030.26ลา้นบาท1,133.81ลา้นบาท 
และ 1,363.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 15.03 ตอ่ปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 
577.34 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 752.31 ลา้นบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 14.15 ตอ่ปี ในขณะทีร่ายได้
เฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยในเพิ่มขึ้นจาก 452.92 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 610.95 ลา้นบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นในอตัราเฉล่ีย
รอ้ยละ 16.14 ตอ่ปี  
 สาเหตหุลกัทีร่ายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาํคญัในชว่งระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2557 เน่ืองจาก
จํานวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปประเภทผูป่้วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 512,096 ครั้งในปี 2555 เป็น520,015 ครั้ง และ 548,550 
ครั้งในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 3.50 ตอ่ปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยท ัว่ไป
ประเภทผูป่้วยในเพิ่มขึ้นจาก 82 เตยีงตอ่วนัในปี 2555 เป็น 86 เตยีงตอ่วนัและ 94เตยีงตอ่วนัในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 
หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 7.07 ตอ่ปีซึ่งจํานวนการใชบ้ริการทีเ่พิ่มขึ้น เป็นผลจากการทีบ่ริษทัฯ เพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ
รกัษาพยาบาล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เชน่ การให้บริการศูนย์ความงาม จุฬารตัน์-เรอนัวร์และการ
ให้บริการศูนย์การแพทย์แผนจีน เป็นตน้ ซึ่งการเพิ่มศกัยภาพและความหลากหลายในการให้บริการ ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียตอ่
ครั้งในการให้บริการแกก่ลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทย์ทีซ่บัซอ้นซึ่งมีอตัรา
คา่บริการตอ่ครั้งในระดบัสูง นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2555 ถึง 2557 บริษทัฯ ปรบัเพิ่มอตัราคา่บริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วย
ท ัว่ไป เพื่อพฒันาคณุภาพในการให้บริการทางการแพทย์อย่างตอ่เน่ืองทาํให้รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มขึ้ นจาก 
1,127 บาทตอ่ครั้ง เป็น 1,338 บาทตอ่ครั้ง ในขณะทีร่ายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพิ่มขึ้นจาก 15,185 บาทตอ่ครั้ง เป็น 
17,356 บาทตอ่ครั้ง 

(2) รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการภาครฐัของบริษทัฯ ในปี 2555 2556 และ 2557 เทา่กบั 832.90 ลา้นบาท 1,087.68 ลา้นบาท 
และ 1,308.44ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากโครงการภาครฐัประกอบดว้ยรายได ้ 2 ประเภทหลกั คอื รายไดจ้าก
โครงการประกนัสงัคมและรายไดจ้ากโครงการภาครฐัอ่ืนๆ  
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 รายไดจ้ากโครงการภาครฐัโดยส่วนใหญเ่ป็นรายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคม โดยในปี 2555 2556 และ 2557
รายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.4รอ้ยละ 85.3และรอ้ยละ 82.95ของรายไดจ้ากโครงการภาครฐั
ของบริษทัฯ ตามลาํดบั ซึ่งปัจจัยทีส่่งผลตอ่รายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก ่ (1) จํานวนผูป้ระกนัตนลงทะเบยีน (2) นโยบายของ
ภาครฐัในการกาํหนดอตัราคา่บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและอตัราคา่บริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มประเภทตา่งๆ และ 
(3) ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแกผู่ป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม ท ัง้น้ี จํานวนผูป้ระกนัตนทีม่ีชือ่
ลงทะเบยีนกบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง โดยเพิ่มขึ้นจาก 287,146 คน ในปี 2555 เป็น 
308,005 คน และ 326,783 คนในปี 2556และ 2557 ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 6.68 ตอ่ปี ในขณะทีร่ายไดจ้าก
โครงการประกนัสงัคมตอ่จํานวนผูป้ระกนัตนเพิ่มขึ้นจาก 2,853บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2555เป็น 3,013บาทตอ่คนตอ่ปี และ 
3,320 บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2556และ 2557หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 7.87 ตอ่ปี โดยจํานวนผูป้ระกนัตนลงทะเบยีนเฉล่ียรายปี
ของบริษทัฯ ระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2557 แสดงดงัตาราง 

 

 
จ านวนผู้ประกนัตน 

(เฉลี่ย) 
รายได้จากโครงการประกนัสังคม 

(ล้านบาท) 

2555 287,146 819.32 
2556 308,005 928.04 
2557 326,783 1,085.40 

  

ปี 2557 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสงัคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 326,783 ราย  โดยภายหลงัจากทีโ่รงพยาบาล
จุฬารตัน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 11 ไดร้บัการรบัรองคณุภาพ  HA ข ั้นที ่ 3 บริษทัฯ สามารถเพิ่มสิทธิในการรบั
ผูป้ระกนัตนไดเ้พิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ 444,000 คน  ท ัง้น้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพิ่มสิทธิในการรบัผูป้ระกนัตนได ้ อย่างไรกต็ามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ะเร่งขยายกลุ่ม
ลูกคา้ประกนัสงัคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญจ่ะเป็นไปเพื่อรองรบักลุ่มลูกคา้ท ัว่ไปเป็นหลกั   

ท ัง้น้ี รายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมจําแนกประเภทไดด้งัน้ี  
 รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: สาํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดให้มีการจ่ายคา่บริการทางการแพทย์แก่

โรงพยาบาลทีเ่ขา้ร่วมโครงการประกนัสงัคม ตามจํานวนผูป้ระกนัตนทีม่ีชือ่ลงทะเบยีนกบัโรงพยาบาลนั้นๆ 
โดยแบง่รายไดป้ระเภทน้ีเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก ่
(1) รายไดค้า่บริการเหมาจ่ายเบือ้งตน้ : ในปี 2555อตัราคา่บริการเหมาจ่ายในเบือ้งตน้คอื 1,446บาทตอ่คน

ตอ่ปี และปรบัเพิ่มขึ้นเป็น 1,460บาทตอ่คนตอ่ปี ในปี 2557ท ัง้น้ี สาํนักงานประกนัสงัคมจะแบง่จ่ายเงิน
ให้แกบ่ริษทัฯ เป็นรายเดือน ดงันั้น รายไดป้ระกนัสงัคมเหมาจ่ายทีบ่ริษทัฯ จะไดร้บัขึ้นอยู่กบัจํานวน
ผูป้ระกนัตนซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะเดือน 

(2) รายไดค้า่บริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตามคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : สาํนักงาน
ประกนัสงัคมกาํหนดให้มีการจ่ายคา่บริการส่วนเพิ่มแกโ่รงพยาบาลทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพ HA โดย
ต ัง้แตปี่ 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรงพยาบาลทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพระดบั HA ข ั้นที ่ 2 และ 
HA ข ั้นที ่ 3 มีสิทธิไดร้บัคา่บริการส่วนเพิ่มในอตัรา 80 บาทตอ่คนตอ่ปี และต ัง้แตปี่ 2556 เป็นตน้ไป 
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โรงพยาบาลทีไ่ดร้บั HA ข ั้นที ่ 2 จะไดร้บัคา่บริการส่วนเพิ่มในอตัรา 40 บาทตอ่คนตอ่ปี ส่วน
โรงพยาบาลทีไ่ดร้บั HA ข ั้นที ่ 3 จะไดร้บัคา่บริการส่วนเพิ่มในอตัรา 80 บาทตอ่คนตอ่ปี  ณ วนัที ่ 28 
ธนัวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 11  ไดร้บัการ
รบัรองคณุภาพ HA ข ั้นที ่3 และโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 9 ไดก้ารรบัรองคณุภาพ HA ข ั้นที ่2  

 รายได้ประกันสังคมส่วนเพ่ิม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: สาํนักงานประกนัสงัคมพิจารณาจ่าย
คา่บริการส่วนเพิ่มให้แกโ่รงพยาบาลโดยอา้งอิงตามคา่สถิตติา่งๆ อาท ิ ลกัษณะความรุนแรงของโรคและ
ความถ่ีในการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ โดยอตัราคา่บริการดงักล่าวทีโ่รงพยาบาลแตล่ะแห่งไดร้บั
จะแตกตา่งกนัไป ขึ้นอยู่กบัคา่สถิตขิองโรงพยาบาลแตล่ะแห่งเปรียบเทยีบกบัคา่สถิตขิองโรงพยาบาลทีเ่ขา้
ร่วมโครงการประกนัสงัคมท ัว่ประเทศ ซึ่งแบง่รายไดใ้นกลุ่มน้ีแบง่เป็น 3 ประเภทไดแ้ก ่
(1) รายไดส่้วนเพิ่มจากการรกัษาพยาบาลผูป่้วยในซึ่งป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ่้ายสูง : เป็นรายไดค้า่บริการ

ประเภทใหม่ซึ่งเร่ิมใชใ้นปี 2555 สาํหรบักรณีทีโ่รงพยาบาลให้การรกัษาพยาบาลแกผู่ป่้วยใน (IPD) ซึ่งมี
อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ่้ายสูง และตอ้งเขา้รกัษาตวัในฐานะผูป่้วยใน โดยสาํนักงาน
ประกนัสงัคมใชแ้นวทางการคาํนวณตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรียบเทยีบคา่ใชจ่้ายของกลุ่มโรคแตล่ะประเภทและกาํหนดหน่วยทีใ่ชเ้ปรียบเทยีบ คอื คา่นํ้ าหนัก
สมัพทัธ์ปรบัตามวนันอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซึ่งกลุ่มโรคทีม่ีคา่ใชจ่้ายสูงตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวคอื อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ AdjRWมากกวา่หรือเทา่กบั 2 โดยในปี 2555 
สาํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดคา่บริการส่วนเพิ่มในอตัรา AdjRWละไม่เกนิ 15,000 บาท 1/ 

(2) รายไดส่้วนเพิ่มตามอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยทีม่ีภาระเส่ียง : เป็นรายไดท้ีข่ึ้นอยู่กบัจํานวนการใช ้
บริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม 2 กลุ่ม คอื  กลุ่มผูป่้วยนอกทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรคเร้ือรงั 26 
ประเภทตามทีส่าํนักงานประกนัสงัคมกาํหนด (ให้นํ้ าหนัก 60%) อาทเิชน่ โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคเสน้เลือดในสมองแตก โรคไตวายเ ร้ือรงั เป็นตน้ และ กลุ่มผูป่้วยในซึ่งมีอาการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคทีม่ีคา่ AdjRWน้อยกวา่ 2 (ให้นํ้ าหนัก 40%) โดยในปี 2554 สาํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดคา่
กลางของอตัราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเส่ียงเทา่กบั 469 บาทตอ่คนตอ่ปี และในปี 2555 มีการปรบัลดคา่
กลางของอตัราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเส่ียงเหลือ 432 บาทตอ่คนตอ่ปี เน่ืองจากการแยกเกณฑ์กลุ่มโรคทีม่ี
คา่ใชจ่้ายสูงออกไปจ่ายตามรายไดข้อ้ (1) 2/ในปี 2556 อตัราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยงัคงเทา่ปี 2555 คอื 
432 บาทตอ่คนตอ่ปีแตม่ีการปรบัเปล่ียนอตัราส่วนระหวา่ง กลุ่มผูป่้วยนอกทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรคเร้ือรงั 
26 ประเภทตามทีส่าํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดเดิมให้นํ้ าหนัก 60% ปรบัเพิ่มเป็นนํ้ าหนัก 90% และ

                                                                 
หมายเหตุ: 
1/ เน่ืองจากในปี 2555 ภาครัฐกาํหนดงบประมาณเพือ่สนับสนุนค่าบริการดังกล่าวเป็นจาํนวนไม่เกิน 4,460 ล้านบาทซึ่งหากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม
โครงการประกันสังคมท่ัวประเทศ ให้การรักษาผูป่้วยในท่ีมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นจาํนวนมาก อาจ
ส่งผลให้อัตราการจ่ายค่าเงนิเพิม่ต่อAdjRWต ํา่กว่า 15,000 บาทต่อคนต่อปีดังน้ัน บริษัทฯ จึงการรับรู้รายได้แบบอนุรักษ์นิยมโดยประเมินอัตรา
การจ่ายเงนิเพิม่ต่อ AdjRW15,000 บาทต่อคนต่อปี 
2/ การลดอัตราจ่ายเงนิเพิม่ของกรณีภาระเส่ียง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑก์ารจ่ายเงนิตามอัตราการใชบ้ริการในปี 2555ได้รับการชดเชยด้วย
รายได้จากการให้บริการผูป่้วยในซึ่งป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง โดยคาํนวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 
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กลุ่มผูป่้วยในซึ่งมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ AdjRWน้อยกวา่ 2 เดิมให้นํ้ าหนัก 40% ปรบัลดเป็น
นํ้ าหนัก 10% 

(3) รายไดส่้วนเพิ่มตามอตัราการใชบ้ริการท ัง้หมดของผูป่้วยทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน : เป็นรายไดท้ีข่ึ้นอยู่กบั
ความถ่ีการใชบ้ริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคมของบริษทัเทยีบกบัผูป่้วยตามโครงการ
ประกนัสงัคมท ัง้ประเทศ โดยในปี 2554 สาํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดอตัราจ่ายเงินเพิ่มระหวา่ง 30 
บาทตอ่คนตอ่ปี ถึง 100 บาทตอ่คนตอ่ปี ท ัง้น้ีรายไดส่้วนเพิ่มประเภทน้ีถูกยกเลิกต ัง้แตปี่ 2555 เป็นตน้
ไป 2/ 

 รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริการรกัษาพยาบาลบางประเภท
โดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษเฉพาะทาง บริษทัฯ สามารถเบกิคา่บริการไดต้ามทีใ่ห้บริการรกัษาแกผู่ป่้วยจริง 
ภายใตเ้งื่อนไขและอตัราคา่บริการทีส่าํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดไว ้ ซึ่งหากมีผูป่้วยเขา้ใชบ้ริการเป็น
จํานวนมาก จะเป็นผลให้บริษทัไดร้บัรายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย โดยการให้บริการดงักล่าว อาทเิชน่ 
การฟอกเลือดดว้ยไตเทยีม การให้เคมีบาํบดัแกผู่ป่้วยโรคมะเร็ง การผา่ตดัหัวใจแบบเปิด การผา่ตดัใส่อวยัวะ
เทยีมในการบาํบดัรกัษาโรค การผา่ตดัสมอง เป็นตน้  

 ท ัง้น้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมเพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเน่ืองจาก (1) การเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูป้ระกนัตนทีเ่ลือกลงทะเบยีนกบับริษทัฯ (2) สาํนักงานประกนัสงัคมพิจารณาปรบัเพิ่มอตัราคา่บริการทางการแพทย์เหมา
จ่าย และพิจารณาปรบัปรุงอตัราคา่บริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรกัษาผูป่้วยในซึ่งป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ่้ายสูง 
เพื่อให้กลุ่มผูป่้วยประกนัสงัคมไดร้บับริการทีม่ีคณุภาพทีเ่หมาะสม และ (3) จากการพฒันามาตรฐานการให้บริการอย่าง
ตอ่เน่ือง จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสให้บริการผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคมทีเ่ขา้ข่ายภาระเส่ียง เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง 
โดยมีสถิตอิตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยทีเ่ขา้ข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกวา่คา่เฉล่ียของโรงพยาบาลท ัว่ประเทศทีเ่ขา้ร่วม
ระบบประกนัสงัคม บริษทัฯ จึงไดร้บัรายไดส่้วนเพิ่มซึ่งอา้งอิงตามคา่สถิตกิารใชบ้ริการดงักล่าวเพิ่มขึ้น  
 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครฐัอ่ืนๆ ไดแ้ก ่ คา่บริการทางการแพทย์ทีไ่ดร้บัจากสาํนักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมเป็นผูใ้ห้บริการรกัษาโรคท ัว่ไปกบั สปสช. (โครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรค) 
แตบ่ริษทัฯ ให้การรกัษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ทีส่ามารถเบกิคา่รกัษาพยาบาลไดต้ามทีใ่ห้บริการรกัษาแก่
ผูป่้วยจริง ภายใตเ้งื่อนไขและอตัราคา่บริการที ่ สปสช. กาํหนด ท ัง้น้ี การรกัษาพยาบาลทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดงักล่าว อาทเิชน่ การ
ให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทยีม การรบัดูแลทารกแรกเกดินํ้ าหนักน้อยทีอ่ยู่ในภาวะวกิฤต ิ การให้การรกัษาผูป่้วยกรณี
อุบตัเิหตหุรือเจ็บป่วยฉกุเฉนิ 3 กองทนุ และการให้บริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พิ่มเร่ือง
การให้บริการผูป่้วยหัวใจ ส่งผลให้รายไดจ้ากสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาํคญั 
เมื่อเปรียบเทยีบในปี 2555 2556 และ 2557 เทา่กบั 13.58 ลา้นบาท 159.64 ลา้นบาท และ 223.04 ลา้นบาท ตามลาํดบัหรือ
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอตัรารอ้ยละ 1,055.97และ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอตัรารอ้ยละ 37.37 
                นอกจากน้ี รายไดจ้ากโครงการภาครฐัอ่ืนๆ ทีไ่ดร้บัจาก สปสช. คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.6รอ้ยละ 14.7และรอ้ยละ 
17.1ของรายไดจ้ากโครงการภาครฐัในปี 2555  2556และ ปี 2557ตามลาํดบั  
  

 ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล  
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 ตน้ทนุในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (“ตน้ทนุ”) ประกอบดว้ย คา่ตอบแทนบคุลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล ตน้ทนุยา เวชภณัฑ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ และคา่เส่ือมราคา และตน้ทนุอ่ืนๆ ซึ่งในระหวา่งปี 2555 2556 
และ 2557 บริษทัฯ มีตน้ทนุในการประกอบกจิการโรงพยาบาล จํานวน 1,197.83 ลา้นบาท 1,446.44 ลา้นบาท และ1,756.02 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 64.3รอ้ยละ 65.1และรอ้ยละ 65.7ของรายไดห้ลกั ตามลาํดบั   
 บริษทัฯ มีสดัส่วนตน้ทนุตอ่รายไดโ้ดยเฉล่ียรอ้ยละ65.0อย่างสมํ่าเสมอเป็นผลจากการทีบ่ริษทัฯ สามารถบริหาร
จัดการตน้ทนุไดม้ีประสิทธิภาพ 
 ท ัง้น้ี ตน้ทนุหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก ่ คา่ธรรมเนียมแพทย์ และ ตน้ทนุยา เวชภณัฑ์และวสัดุอ่ืนใชไ้ป โดยคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 20.5 และรอ้ยละ 16.2 ของตน้ทนุรวมในปี 2557 ตามลาํดบั  

 ก าไรขั้นต้น 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 1,863.15 100.0 2,221.49 100.0 2,671.70 100.0

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (1,197.83) (64.3) (1,446.44) (65.1) (1,756.02) (65.7)

ก าไรขัน้ต้น 665.32 35.7 775.05 34.9 915.68 34.3

2557

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25562555

 
 
บริษทัฯ มีกาํไรข ั้นตน้ ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีกาํไรข ั้นตน้เป็นจํานวน 665.32 ลา้นบาท 

775.05 ลา้นบาท และ 915.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคดิเป็นอตัรากาํไรข ั้นตน้รอ้ยละ 35.7 รอ้ยละ 34.9และรอ้ยละ 34.3
ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนกาํไรข ั้นตน้ของบริษทัอยู่ในอตัราใกลเ้คยีงกนัอย่างสมํ่าเสมอ เป็นผลจากการบริหารจัดการตน้ทนุ
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

รายได้อื่น 

 บริษทัฯ มีรายไดป้ระเภทอ่ืนซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบดว้ย รายไดค้า่
เชา่ รายไดค้า่สาธารณปูโภค ดอกเบี้ยรบั รายไดจ้ากการให้การอบรมผูช้ว่ยพยาบาล และรายไดอ่ื้นๆ ซึ่งในระหวา่งปี 2555 
2556และ 2557 บริษทัฯ มีสดัส่วนรายไดป้ระเภทน้ีต ํา่กวา่รอ้ยละ 2.0ของรายไดร้วม 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายในการบริหารจํานวน 237.14 ลา้นบาท 287.25 ลา้นบาท 
และ 359.33 ลา้นบาทตามลาํดบัโดยการเพิ่มขึ้นของคา่ใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญเ่ป็นผลจากการปรบัเพิ่มคา่ตอบแทน
พนักงานและจํานวนพนักงานเพื่อรองรบัการเตบิโตของบริษทัฯ และการปรบัเพิ่มคา่ใชจ่้ายในการบริหารประเภทอ่ืนๆ ซึ่ง
เป็นผลสืบเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูป่้วย 
 ท ัง้น้ี สดัส่วนคา่ใชจ่้ายในการบริหารเปรียบเทยีบกบัรายไดร้วม คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.7 รอ้ยละ 12.7 และรอ้ย
ละ 13.2 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 ตามลาํดบั โดยสดัส่วนคา่ใชจ่้ายในการบริหารใกลเ้คยีงกนั 
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แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษทัฯ แมว้า่ในปี 2557 มีการสรรหาบคุคลากร เขา้มาในบริษทัฯ เพื่อ
รองรบัการขยายตวัของโครงการในอนาคตทีอ่ยู่ระหวา่งการกอ่สรา้งก็ตาม  
 คา่ใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงานและผูบ้ริหาร คา่เส่ือมราคา คา่ใชจ่้ายดา้น
สาธารณปูโภค เป็นตน้ โดยคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงานและผูบ้ริหาร เป็นคา่ใชจ่้ายหลกั คดิเป็นสดัส่วนเฉล่ียมากกวา่รอ้ยละ 
50 ของคา่ใชจ่้ายในการบริหารท ัง้หมด   
 
 ก าไรจากการด าเนนิงาน 
 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นจํานวน 428.19 ลา้นบาท 487.81 ลา้น
บาท และ 556.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคดิเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานรอ้ยละ 22.98 รอ้ยละ 21.96 และรอ้ยละ 
20.82 ตามลาํดบั  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 คา่ใชจ่้ายทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ืมธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายเชา่ซือ้ โดยบริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายทาง
การเงินจํานวน 1.51 ลา้นบาท 1.90 ลา้นบาท และ 1.17 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2555 2556  และปี 2557บริษทัใชเ้งินกูร้ะยะ
สั้นเป็นครั้งคราวเพื่อบริหารสภาพคล่อง 

 ภาษเีงินได้นติิบคุคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลในปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจํานวน 101.83 ลา้นบาท 104.65ลา้นบาท และ 117.57 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ท ัง้น้ี ในปี 2555 อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ไดถู้กปรบัลดลงจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 และปี 2556 เป็น
ตน้ไปอตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ไดถู้กปรบัลดลงจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20 ตามนโยบายของภาครฐัในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทนุจากตา่งประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิอีกทางหน่ึง  

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจํานวน 335.94 ลา้น
บาท414.38 ลา้นบาท และ480.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพิ่มขึ้นของกาํไรสุทธิอย่างตอ่เน่ืองเป็นผลจาก (1) จํานวน
ผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้น(2) จํานวนผูป้ระกนัตนเพิ่มขึ้น (3) อตัราคา่บริการเหมาจ่ายรายคนตามโครงการประกนัสงัคมเพิ่มขึ้นจาก 
1,446บาทตอ่คนตอ่ปี เป็น 1,460บาทตอ่คนตอ่ปี (4) รายไดส่้วนเพิ่มตามโครงการประกนัสงัคมจากการให้การรกัษาผูป่้วย
ในซึ่งป่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ่้ายสูง (คา่ AdjRWมากกวา่หรือเทา่กบั 2)ซึ่งเร่ิมใชใ้นปี 2555 (5) สถิตอิตัราการใชบ้ริการของ
ผูป่้วยทีเ่ขา้ข่ายภาระเส่ียงเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดบัสูงกวา่คา่เฉล่ียของประเทศ บริษทัฯ จึงไดร้บัรายไดส่้วนเพิ่มซึ่งอา้งอิงตาม
คา่สถิตกิารใชบ้ริการดงักล่าวเพิ่มขึ้น(6) สดัส่วนตน้ทนุขายและคา่ใชจ่้ายในการบริหารตอ่รายไดบ้ริษทัฯสามารถควบคมุได้
อย่างสมํ่าเสมอดว้ยการรกัษาประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายทีม่ีประสิทธิภาพ(7) อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 
ปรบัลดลงจากรอ้ยละ 23 และรอ้ยละ 20 ตามนโยบายของภาครฐั  บริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิเป็นรอ้ยละ 17.9 รอ้ยละ 18.4 
และรอ้ยละ 17.7 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 ตามลาํดบั ซึ่งบริษทัสามารถดาํรงอตัรากาํไรสุทธิให้อยู่ในระดบัสูง
อย่างตอ่เน่ือง เป็นผลจากระบบการบริหารจัดการคา่ใชจ่้ายและตน้ทนุทีม่ีประสิทธิภาพ โดยตน้ทนุในการประกอบกจิการ
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โรงพยาบาลเมื่อเปรียบเทยีบกบัรายไดร้วมมีสดัส่วนรอ้ยละ 63.9 รอ้ยละ 64.2 และ รอ้ยละ 64.7 ในขณะทีค่า่ใชจ่้ายในการ
บริหารเมื่อเปรียบเทยีบกบัรายไดร้วมมีสดัส่วนรอ้ยละ 12.7 รอ้ยละ 12.7 และรอ้ยละ 13.2 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 
2557 ตามลาํดบั   

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.1.3.1  สินทรัพย์ 

 สินทรพัย์ของบริษทัฯ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคอื สินทรพัย์หมุนเวยีน (ไดแ้ก ่ เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ราย ได้
ประกนัสงัคมคา้งรบั ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (ไดแ้ก ่เงินลงทนุในบริษทัร่วม เงิน
ลงทนุระยะยาวอ่ืน อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ ทีดิ่นอาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้) โดยสินทรพัย์รวมของบริษทัฯ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม  2555 2556 และ 2557 มีจํานวน 1,549.84 ลา้นบาท 2,994.48 ลา้นบาท และ 3,265.67ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี
สดัส่วนสินทรพัย์หมุนเวยีนระหวา่งรอ้ยละ 41.2ถึงรอ้ยละ59.0ในระหวา่งชว่งเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

สินทรพัย์หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีสินทรพัย์หมุนเวยีนจํานวน 638.62 ลา้น
บาท 1,766.95ลา้นบาท และ 1,522.13ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรพัย์หมุนเวยีนส่วนใหญเ่ป็นการเพิ่มขึ้น
ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และรายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบั ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการประกอบ
กจิการโรงพยาบาล ปี 2556และ 2557 มียอดรายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบัเพิ่มสูงขึ้น 221 ลา้นบาท176 ลา้นบาทตามลาํดบั และ
มียอดเงินสดและเงินฝากธนาคารทีสู่งขึ้นจากการทีบ่ริษทัไดเ้งินจากการระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อวนัที ่ 16 
พฤษภาคม 2556 
 สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 มีจํานวน 911.22 ลา้นบาท 1,227.53 ลา้นบาท 
และ 1,743.54 ลา้นบาท ตามลาํดบัมีการเปล่ียนแปลงในรายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2555ถึง 2557เป็นการลงทนุ
ตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพื่อรองรบัการให้บริการในอนาคต 

 ลูกหน ีก้ารค้าและลูกหน ีอ้ ื่น 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 เป็นจํานวน 138.75 ลา้นบาท 
151.52ลา้นบาท และ 157.57ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง เป็นผลจากการขยายธุรกจิของ
บริษทัฯอย่างไรกดี็ ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 เป็นจํานวน 26 วนั 25วนั 
และ 21วนั ตามลาํดบัโดยสดัส่วนลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระโดยส่วนใหญเ่ป็นหน้ีทีค่งคา้งไม่เกนิ 3 เดือน อยู่ในอตัรารอ้ยละ 82 
ของลูกหน้ีการคา้รวมและระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดเกบ็หน้ีทีดี่ขึ้นซึ่งเป็นผลจาก
บริษทัฯ มีนโยบายการดูแลลูกหน้ีอย่างเขม้งวด รวมถึงมีนโยบายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อชว่ยในการควบคมุและ
บริหารลูกหน้ี  
 กรณีการตดัหน้ีสูญ ฝ่ายบญัชกีารเงินจะส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายดาํเนินการตามนโยบายบริษทัฯ และหากไม่
สามารถเรียกชาํระหน้ีได ้จะขออนุมตัฝ่ิายบริหารเพื่อตดัจําหน่ายหน้ีสูญจากบญัชลูีกหน้ี  
 ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557  แยกรายละเอียดตามอายุลูกหน้ีการคา้ แสดง
ตามตารางดงัน้ี 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อายุลูกหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ

คา้งช าระ

     ไม่เกิน 3 เดือน 118.37 86.3 125.25 85.4 128.80 81.7

     3 - 6 เดือน 16.99 12.4 17.76 12.1 14.67 9.3

     6 - 12 เดือน 6.57 4.8 8.62 5.9 9.45 6.0

     มากกว่า 12 เดือน 7.64 5.6 8.79 6.0 10.70 6.8

รวมลูกหน้ีการคา้ 149.58 109.0 160.42 109.4 163.63 103.8

หกั : คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12.36) (9.0) (13.75) (9.4) (6.06) (3.8)

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 137.22 100.0 146.67 100.0 157.57 100.0

2556อายุลูกหนีก้ารค้าคงค้าง 2555 2557
ณ วันที ่31 ธันวาคม

 
 

 ลูกหน ีอ้ ื่น 

 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีท ัว่ไปซึ่งไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกจิการโรงพยาบาลโดย ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีลูกหน้ีอ่ืนเป็นจํานวน 5.88 ลา้นบาท 4.84ลา้นบาท และ 4.15ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 รายได้ประกนัสังคมค้างรับ 

 รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบั ไดแ้ก ่ รายไดท้ีร่อการจ่ายชาํระจากสาํนักงานประกนัสงัคมท ัง้หมดซึ่งแบง่เป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก ่
 (1) รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบัซึ่งอา้งอิงตามคา่สถิตกิารใชบ้ริการ ไดแ้ก ่ (1.1) รายไดค้า้งรบัทีอ่า้งอิงตามอตัราการ
ใชบ้ริการทางการแพทย์ท ัง้หมด ซึ่งเลิกใชต้ ัง้แตปี่ 2555 (1.2) รายไดค้า้งรบัทีอ่า้งอิงสถิตผูิป่้วยในทีป่่วยดว้ยโรคทีม่ีคา่ใชจ่้าย
สูง (AdjRWมากกวา่หรือเทา่กบั 2) ซึ่งเร่ิมใชปี้ 2555 และ (1.3) รายไดค้า้งรบัทีอ่า้งอิงสถิตผูิป่้วยทีม่ีภาระเส่ียง ท ัง้น้ี 
สาํนักงานประกนัสงัคมจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิตผูิป่้วยจากโรงพยาบาลทีเ่ขา้ร่วมโครงการประกนัสงัคมท ัว่ประเทศเพื่อใช ้
ในการคาํนวณการจ่ายคา่บริการส่วนเพิ่มดงักล่าวให้แกโ่รงพยาบาลแตล่ะแห่งในภายหลงั ซึ่งบริษทัฯ จะใชส้มมตฐิานที่
เหมาะสมในการประมาณการรายไดท้ีบ่ริษทัฯ คาดวา่จะไดร้บัในแตล่ะงวด 
 (2) รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบัอ่ืนๆ เป็นผลจากการให้บริการรกัษาพยาบาลโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 
อาท ิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทยีม การให้เคมีบาํบดัแกผู่ป่้วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผา่ตดัหัวใจแบบเปิด การผา่ตดัใส่
อวยัวะเทยีมในการบาํบดัรกัษาโรค เป็นตน้ ซึ่งภายหลงัการให้บริการรกัษา บริษทัฯ จะส่งเอกสารหลกัฐานการให้บริการ
เพื่อประกอบการเบกิคา่บริการจากสาํนักงานประกนัสงัคมต่อไป 
 รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์ส าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วย

ดว้ยโรคท่ีมีคา่ใชจ่้ายสูง

75.7 40.6% 111.9 38.5% 273.2 51.1%

รายไดท้างการแพทย์ภาระเส่ียงคา้งรับ 77.3 41.5% 106.0 36.5% 131.8 24.7%

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 35.5 19.0% 75.6 26.0% 132.4 24.8%

รวมรายได้ประกนัสังคมค้างรับ 188.5 101.1% 293.5 101.1% 537.4 100.6%

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2.08) -1.1% (3.08) -1.1% (3.08) -0.6%

รวมรายได้ประกนัสังคมค้างรับ-สุทธิ 186.39 100.0% 290.43 100.0% 534.36 100.0%

รายได้ประกนัสังคมค้างรับ 2557
ณ วันที ่31 ธันวาคม

2555 2556

 
 
 รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบั ในปี 2556เพิ่มขึ้น 104.45 ลา้นบาท และ ปี 2557 เพิ่มขึ้น 243.39 ลา้นบาทเป็นผลมา
จากจํานวนคนไขป้ระกนัสงัคมของบริษทัเพิ่มขึ้น และแนวทางการกาํหนดอตัราคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยในซึ่งป่วยดว้ยโรคที่
มีคา่ใชจ่้ายสูงซึ่งเร่ิมใชใ้นปี 2555 และรายไดท้างการแพทย์ภาระเส่ียงทีสู่งขึ้น ส่งผลให้ยอดรายไดป้ระกนัสงัคมเตบิโตขึ้น 
รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินของสาํนักงานประกนัสงัคมทีม่ีการเปล่ียนแปลงทาํให้ รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรบัเพิ่มสูงขึ้น 

 ยา เวชภณัฑ์ และวัสดุคงเหลือ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มียา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ (“สินคา้คงเหลือ”) เป็นจํานวน 
65.32 ลา้นบาท 74.98ลา้นบาท และ 86.56ลา้นบาท ตามลาํดบั และในชว่งเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย
เป็นจํานวน 19วนั 17 วนั และ 17วนั ตามลาํดบัการดาํรงสินคา้คงคลงัและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของบริษทัฯอยู่ในอตัราที่
สม ํ่าเสมอ เน่ืองจากระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
 รายละเอียดสินคา้คงเหลือแตล่ะประเภทแสดงดงัตาราง 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 34.74 53.2 43.49 58.0 55.99 64.7

เวชภณัฑ์ 7.13 10.9 7.39 9.9 6.82 7.9

อุปกรณ์การแพทย์ 4.37 6.7 2.73 3.6 2.26 2.6

วสัดุอ่ืน 19.08 29.2 21.37 28.5 21.50 24.8

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 65.32 100.0 74.98 100.0 86.56 100.0

ณ วันที ่31 ธันวาคม
2556สินค้าคงเหลอื 25572555

 
 
  บริษทัฯ ต ัง้สาํรองสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอายุในระดบัต ํา่ เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการบริหาร
สินคา้คงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท ัง้กาํหนดให้เจ้าหน้าทีท่าํการตรวจสอบยาและเวชภณัฑ์ ในคลงัสินคา้และหอผูป่้วย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  าลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  
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ทกุเดือน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสายสมัพนัธ์ทีดี่กบัผูจ้ัดจําหน่ายยา จึงสามารถเปล่ียนคนืยาทีใ่กลห้มดอายุกบัผูจ้ัดจําหน่ายได ้
  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษทัฯ ลงทนุใน บริษทั จุฬารตัน์ไตเทยีม จํากดั โดยเป็นการลงทนุผา่นบริษทั บางปะกงเวชชกจิ จํากดั (บริษทั
ย่อยของบริษทัฯ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทยีมแกโ่รงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารตัน์ โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 50 และมีมูลคา่การลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สียจํานวน 3.54 ลา้นบาท 
ท ัง้น้ี ในปัจจุบนัจุฬารตัน์ไตเทยีมไดห้ยุดการดาํเนินธุรกจิ เน่ืองจากบริษทัฯ ร่วมกบัทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเปิดให้บริการฟอก
ไตภายใตก้ารดาํเนินงานของตนเอง โดยจุฬารตัน์ไตเทยีมอยู่ในระหวา่งการชาํระบญัช ี และแลว้เสร็จเมื่อวนัที ่ 26 กนัยายน 
2556 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

บริษทัฯ ลงทนุในบริษทั ยูบ ี(ไทยแลนด์) จํากดั (“ยูบ”ี) เพื่อเป็นบริษทัตวักลางในการนําเขา้เคร่ืองมือแพทย์ โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 10 และมีมูลคา่การลงทนุตามราคาทนุจํานวน 0.80 ลา้นบาท อย่างไรกดี็ ยูบมีีผลการดาํเนิน
ขาดทนุตอ่เน่ือง บริษทัฯ จึงตดัจําหน่ายเงินลงทนุดงักล่าวแลว้ท ัง้จํานวนในปี 2555 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557บริษทัฯ มีทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจํานวน 759.20 ลา้นบาท
1,081.55ลา้นบาท และ1,557.33ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ลงทนุใน ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการและรองรบัโอกาสในการเตบิโตในอนาคต โดยมีมูลคา่เงินลงทนุเป็นจํานวน 146.95ลา้น
บาท 432.38ลา้นบาทและ 573.80ลา้นบาทตามลาํดบัซึ่งสินทรพัย์หลกัทีบ่ริษทัฯ ลงทนุคอื เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ รวมถึงการกอ่สรา้งอาคารส่วนตอ่ขยาย เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ารให้บริการตามแผนงานของบริษทัฯ 

 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 สินทรพัย์ไม่มีตวัตน ไดแ้ก ่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557บริษทัฯ มี
สินทรพัย์ไม่มีตวัตนเป็นจํานวน 8.57  ลา้นบาท 10.79 ลา้นบาท และ 13.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งบริษทัฯ ลงทนุใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เน่ืองเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ  
 

14.1.3.2 หนีส้ิน 

 หน้ีสินของบริษทัฯ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคอื หน้ีสินหมุนเวยีน (ไดแ้ก ่เจ้าหน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึ่งกาํหนดชาํระใน 1 ปี เป็นตน้) และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน (ไดแ้ก ่เงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นตน้) โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัที ่
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31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557  มีจํานวน 423.27 ลา้นบาท 355.84ลา้นบาท และ 461.34ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยหน้ีสิน
หมุนเวยีนมีสดัส่วนอยู่ระหวา่งรอ้ยละ 94.1ถึงรอ้ยละ95.7 ของหน้ีสินท ัง้หมดในระหวา่งชว่งเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
 เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นรายการทีม่ีสดัส่วนสูงสุดในกลุ่มหน้ีสิน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 
2557 มีสดัส่วนเจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนตอ่หน้ีสินรวมรอ้ยละ 54.96 รอ้ยละ 75.56 และรอ้ยละ 71.09ตามลาํดบั โดย
เจ้าหน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย เจ้าหน้ียา เวชภณัฑ์ และวสัดุส้ินเปลือง ซึ่งบริษทัฯ จัดซือ้เพื่อให้บริการทางการแพทย์ 
ในขณะทีเ่จ้าหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย คา่ธรรมเนียมแพทย์คา้งจ่าย คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย และเจ้าหน้ีอ่ืนๆทีเ่กีย่วกบัการกอ่สรา้งและ
ส่วนเพิ่มขยายอาคาร  

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกรรมการ 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทั ไทยแอมดอน จํากดั กูย้ ืมเงินระยะสั้นจากกรรมการของบริษทัฯ เป็นจํานวน 10.70 ลา้น
บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในการจัดซือ้เคร่ืองมือแพทย์ให้แกบ่ริษทัฯ ซึ่งในการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษทัใน
ระหวา่งไตรมาส 4 ปี 2555 เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ นั้น บริษทัฯ พิจารณาลงทนุซือ้
หุ้นรอ้ยละ 99.99 ของ บริษทั ไทยแอมดอน จํากดั เป็นผลให้เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการจํานวน 10.70 ลา้นบาทดงักล่าว
ปรากฎในงบการเงินของบริษทัฯ ท ัง้น้ี บริษทัฯ ชาํระคนืเงินกูย้ืมดงักล่าวภายในปี 2556 

  เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้น ประกอบดว้ยเงินกูเ้บกิเกนิบญัช ี และต ัว๋สญัญาใช ้
เงิน ซึ่งบริษทัฯ เบกิใชเ้ป็นครั้งคราวเพื่อการบริหารสภาพคล่องในการดาํเนินการ โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 2556และ 
2557 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจํานวน81.10 ลา้นบาท 0 และ30.00 ลา้นบาทตามลาํดบัใน 

 ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึ้น  

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัรวมจํานวน 441 ลา้นบาท แบง่เป็นภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่าย
ฝ่ายทนุจํานวน 183 ลา้นบาท และภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดาํเนินงานจํานวน 33 ลา้นบาท ท ัง้น้ี ภาระผูกพนัทีเ่กีย่วกบั
รายจ่ายฝ่ายทนุประกอบดว้ยภาระผูกพนัเพื่อการลงทนุกอ่สรา้งอาคารเพื่อขยายพื้นทีก่ารให้บริการและเพื่อการซือ้อุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทย์และบริษทัมีภาระผูกพนัเกีย่วขอ้งกบัเงินลงทนุทีย่งัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยมูลคา่ 225 ลา้น
บาท 

14.1.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556และ 2557 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นท ัง้หมดจํานวน 1,126.57  ลา้นบาท 2,638.64
ลา้นบาทและ 2,800.26ลา้นบาทตามลาํดบั ซึ่งส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง มีสาเหตจุากการทีบ่ริษทัฯ 
สามารถทาํกาํไรไดม้าโดยตลอดและในปี 2556 บริษทัฯ บริษทัไดร้ะดมทนุโดยการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครั้งแรกผา่น
ตลาดหลกัทรพัย์จํานวน 220 ลา้นหุ้นทาํให้บริษทัมีทนุจดทะเบยีนเพิ่มขึ้นจากเดิม 880 ลา้นบาทเป็น 1,100 ลา้นบาท และ
ส่งผลให้บริษทัมีส่วนเกนิมูลคา่หุ้นเพี่มจํานวน 1,132.88 ลา้นบาท 
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ท ัง้น้ี ต ัง้แตปี่ 2554 ถึง 2555 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบริุมสิทธ์ิอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยลกัษณะการจ่ายเงินปันผลมีท ัง้จ่ายเป็นเงินสดและจ่ายเป็นหุ้นปันผล 

ในระหวา่ง ปี 2555 บริษทัฯ มีการปรบัโครงสรา้งส่วนทนุเพื่อรองรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ดงัน้ี 

- เปล่ียนแปลงมูลหุ้นทีต่ราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท(จํานวนหุ้นเปล่ียนจาก 
63.8 ลา้นหุ้น เป็น 638.0 ลา้นหุ้น) 

- เพิ่มทนุจดทะเบยีนจาก 638.0 ลา้นหุ้น เป็น 1,100.0 ลา้นหุ้น เพื่อรองรบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากกาํไร
สะสม (หุ้นปันผล) จํานวน 242.0 ลา้นหุ้น และเพื่อรองรบัหุ้นเพิ่มทนุจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์จํานวน 
220.0 ลา้นหุ้น 

- เปล่ียนหุ้นบริุมสิทธ์ิท ัง้หมดจํานวน 200.0 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 1.0 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 200.0 ลา้นหุ้น 
มูลคา่หุ้นละ 1.0บาท  รวมกบัหุ้นสามญัเดิม 438 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัรวม 638 ลา้นหุ้น  

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 

 โครงสรา้งทางการเงินของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงินหลกัของบริษทัฯ ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 แสดงดงัน้ี  

- อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น อยู่ในระดบั 0.38 เทา่ 0.13 เทา่ และ 0.16เทา่ ตามลาํดบั  
- อตัราส่วนหน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบี้ยตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น อยู่ในระดบั 0.07 เทา่ 0.00 เทา่ และ 0.01เทา่ 

ตามลาํดบั  
- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย อยู่ในระดบั 333.62 เทา่ 217.89 เทา่ และ 512.37เทา่ตามลาํดบั 

 หากพิจารณาเปรียบเทยีบโครงสรา้งทางการเงินระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มโรงพยาบาลทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ พบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯต ํา่มากแสดงให้เห็นถึงการดาํเนินนโยบายทาง
การเงินแบบอนุรกัษ์นิยม ซึ่งส่งผลให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเตมิเพื่อลงทนุขยายกจิการใน
อนาคต 
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14.1.3.5 สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

 รายละเอียดแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 
 

2555 2556 2557
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการด าเนินงาน 410.74 308.95 446.83
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการลงทุน (154.35) (1,041.04) 25.77
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการจดัหาเงิน (125.78) 994.30 (289.78)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 130.61 262.21 182.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 102.82 233.43 495.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส้ินงวด 233.43 495.64 678.46

(ล้านบาท)(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 
 
 จากการเปรียบเทยีบระหวา่งปี 2555ถึงปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 335.94 ลา้นบาท  414.38 ลา้น
บาท เป็น 480.69 ลา้นบาท ตามลาํดบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในปี 2557 เพิ่มขึ้นตามผลกาํไรจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ ปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 1.58 เทา่ 5.19 
เทา่ และ 3.51เทา่ ในขณะทีม่ีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 0.91 เทา่ 1.86 เทา่ และ 1.90เทา่ 
ตามลาํดบั ท ัง้น้ี พิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทตา่งๆ พบวา่ สภาพคล่องของบริษทัฯสูงมาก แสดงถึงศกัยภาพ
ในการชาํระภาระผูกพนัระยะสั้นไดเ้ป็นอย่างดี 

 วงจรเงินสด 

 ในระหวา่งปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉล่ียคดิเป็น 22 วนั 17 วนั และ 11วนั ตามลาํดบั โดย
วงจรเงินสดดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ ตอ้งเตรียมเงินสดเพื่อรองรบัการดาํเนินธุรกจิโดยเฉล่ียประมาณ 17วนั ซึ่งทีผ่า่น
มาบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็นหลกัโดยใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพื่อเสริมสภาพ
คล่องเป็นครั้งคราว 

14.1.3.6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2555  2556 
และปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 32.27 รอ้ยละ 22.01 และรอ้ยละ 17.68 ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นทีล่ดลงเป็นผล
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มาจากเตบิโตของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการนําหลกัทรพัย์เขา้ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในปี 2556 อย่างไรกต็ามการ
ลดลงของอตัราส่วนดงักล่าวไม่ไดเ้กดิจากประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก 

- ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย : อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profits Margin)อยู่ในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั
อย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 17.92 รอ้ยละ 18.31 และรอ้ยละ 17.71ตามลาํดบั  

 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมผีลต่อการด าเนนิงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรในพื้นที่ให้บริการ  

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั ท ัง้ 3 แห่ง ต ัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมสาํคญัของจังหวดัสมุทรปราการและจังหวดั
ฉะเชงิเทรา และในปี 2557  บริษทัมีแผนการขยายพี้นทีก่ารให้บริการไปในจังหวดัชลบรีุ และจังหวดัปราจีนบรีุพี้นที่
ดงักล่าวมีพนักงานทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก และทีผ่า่นมา มีประชากรโยกยา้ยเขา้สู่พื้นที่อย่างตอ่เน่ือง
ตามการเตบิโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพื้นที ่ ซึ่งเป็นผลดีตอ่ธุรกจิของบริษทัฯ เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพิ่มขึ้น ท ัง้ในส่วน
ของกลุ่มโครงการประกนัสงัคมและกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไป 
 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะทาํให้ธุรกจิดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดร้บัประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกจิโรงพยาบาล คาดวา่จะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรกัษาและการให้บริการในระดบัสูง รวมถึงการมีบคุลากรทีม่ีคณุภาพ กอปรกบัอตัราคา่รกัษาพยาบาลทีอ่ยู่ในระดบัต ํา่ 
เมื่อเทยีบกบัประเทศอ่ืนทีม่ีคณุภาพการรกัษาใกลเ้คยีงกนัท ัง้น้ี แมก้ลุ่มผูป่้วยของบริษทัฯ ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญจ่ะเป็น
กลุ่มผูป่้วยภายในประเทศ แตจ่ากการทีบ่ริษทัฯ มีแผนพฒันาความเชีย่วชาญในการรกัษาเฉพาะดา้น ประกอบกบัการที่
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคอื โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 9 ต ัง้อยู่ในรศัมี 10 กโิลเมตรจากสนามบนิ
สุวรรณภูมิ จึงคาดวา่บริษทัฯ จะมีกลุ่มลูกคา้ตา่งประเทศเพิ่มขึ้นจาก AEC ในอนาคตและในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 
เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯ ซึ่งไดร้บัการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 
International) และจะสามารถสรา้งความเชือ่ม ัน่ให้กบัชาวตา่งชาตใินเร่ืองคณุภาพการรกัษาพยาบาลทีเ่ป็นสากล  

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยทั่วไป  

 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.3 รอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 51.0 ในปี 2555 2556 และ2557
ตามลาํดบั แมส้ดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปลดลงในปี 2556เมื่อเทยีบกบัปี 2555 แตมู่ลคา่รายไดแ้ละจํานวนผูป่้วยทีเ่ขา้
รบัการรกัษาในกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง โดยเมื่อพิจารณาจากขอ้มูลระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2557รายไดจ้ากกลุ่ม
ผูป่้วยท ัว่ไปเพิ่มขึ้นจาก 1,030.25 ลา้นบาท เป็น 1,363.26 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 15.03 ตอ่ปี ในขณะทีจ่ํานวน
การใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปประเภทผูป่้วยนอกทีเ่พิ่มขึ้นจาก512,096 ครั้งในปี 2555 เป็น 520,015 ครั้ง และ 548,550 ครั้ง
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ในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 3.50 ตอ่ปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยท ัว่ไป
ประเภทผูป่้วยในเพิ่มขึ้นจาก 82 เตยีงตอ่วนัในปี 2555 เป็น 86 เตยีงตอ่วนัและ 94เตยีงตอ่วนัในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 
หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 7.07 ตอ่ปีซึ่งในอนาคต บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มจํานวนผูป่้วยท ัว่ไปโดยการเพิ่มศกัยภาพในการ
ให้บริการรกัษาพยาบาลและเน้นการรกัษาทีใ่ชค้วามเชีย่วชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษทัมีแผนขยายและปรบัปรุงอาคาร
สถานทีใ่ห้มีความพรอ้มและเพียงพอกบัปริมาณผูร้บับริการ พรอ้มดว้ยเ คร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทีท่นัสมยั  ตาม
แผนการขยายคาดวา่จะแลว้เสร็จท ัง้ 3 โครงการภายในไตรมาส 4  ปี 2559  รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ 
เชน่ การให้บริการศูนย์ความงามจุฬารตัน์-เลอนัวร์การให้บริการแพทย์แผนจีน เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยุทธ์
การตลาดเชงิรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ท ัว่ไป เชน่ การให้ส่วนลดแกผู่ป่้วยทีท่าํประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัทีเ่ป็นคูส่ญัญา
กบับริษทัฯ ท ัง้น้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไปมีอตัรากาํไรสูงกวา่รายไดจ้ากโครงการภาครฐั ดงันั้น การเพิ่มสดัส่วนรายได้
จากกลุ่มผูป่้วยท ัว่ไป จะส่งผลทางบวกตอ่แนวโน้มกาํไรของบริษทัฯในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการสวสัดิการสงัคมดา้นสุขภาพของภาครฐั เป็นรายไดท้ีม่ีสดัส่วนสูงของบริษทัฯ ซึ่งในปี 2555ถึง
ปี 2557รายไดใ้นส่วนดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44.7และรอ้ยละ 49 ของรายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 
และหากนับรวมเฉพาะรายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมจะคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44และ 40.6ของรายไดจ้ากการประกอบ
กจิการโรงพยาบาล ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายสวสัดิการสงัคมดา้นสุขภาพของภาครฐัทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต อาจ
ส่งผลตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนัยสาํคญั 
 นอกจากน้ี ภาครฐัมีนโยบายปรบัลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลจากรอ้ยละ 23ในปี 2555 และรอ้ยละ 20ต ัง้แตปี่ 
2556เป็นตน้ไปเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทนุจากตา่งประเทศเพื่อเป็น
การกระตุน้เศรษฐกจิ ซึ่งนโยบายการลดอตัราภาษีดงักล่าว ส่งผลดีตอ่ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่อง
ของบริษทัฯ ในอนาคต 

 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านกังานประกนัสังคม 

 ในปี 2555สาํนักงานประกนัสงัคมพิจารณาปรบัเพิ่มอตัราคา่บริการทางการแพทย์โดยรวม เพื่อให้โรงพยาบาลมี
ความพรอ้มในการให้บริการโรคทีม่ีความซบัซอ้นและมีคา่ใชจ่้ายสูง โดยการเปล่ียนแปลงทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

- การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อตัราการเหมาจ่ายตามโครงการประกนัสงัคมเพิ่มขึ้น
อย่างตอ่เน่ืองจาก 1,306 บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 1,446 
บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2555และเพิ่มขึ้นเป็น 1,460 บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2557 ซึ่งโดยท ัว่ไป จะมีการพิจารณา
ปรบัเพิ่มอตัราเหมาจ่ายในทกุๆ ไม่เกนิ 3 ปี  

- การเปล่ียนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นับแตเ่ดือนกรกฎาคม 2555 
โรงพยาบาลทีไ่ดร้บั HA ข ั้นที ่ 2 จะไดร้บัคา่บริการดงักล่าวในอตัรา 40 บาทตอ่คนตอ่ปี ส่วนโรงพยาบาลที่
ไดร้บั HA ข ั้นที ่ 3 หรือ JCI จะไดร้บัคา่บริการดงักล่าวในอตัรา 80 บาทตอ่คนตอ่ปี โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 ไดร้บัการรบัรองคณุภาพ HA ข ั้นที ่3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 11ไดร้บัการ
รบัรองคณุภาพ HA ข ั้นที ่3 และโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 9 ไดร้บัการรบัรองคณุภาพ HA ข ั้นที ่2 
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- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง : เป็นรายไดส่้วนเพิ่ม
ประเภทใหม่ซึ่งเร่ิมใชใ้นปี 2555 สาํหรบักรณีทีผู่ป่้วยมีอาการเจ็บป่วยโรคทีม่ีความรุนแรงและมีคา่ใชจ่้ายสูง 
และตอ้งเขา้รบัการรกัษาเป็นผูป่้วยใน (IPD) โดยสาํนักงานประกนัสงัคมใชแ้นวทางการคาํนวณตามกลุ่ม
วนิิจฉยัโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทยีบคา่ใชจ่้ายของกลุ่มโรคแตล่ะประเภทและกาํหนดหน่วยทีใ่ช ้
เปรียบเทยีบ คอื คา่นํ้ าหนักสมัพทัธ์ปรบัตามวนันอน (AdjRW) ซึ่งหากผูป่้วยในมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคทีม่ี
คา่ AdjRWมากกวา่หรือเทา่กบั 2 บริษทัฯ จะไดร้บัคา่บริการส่วนเพิ่มจากสาํนักงานประกนัสงัคม โดยในปี 
2555 สาํนักงานประกนัสงัคมกาํหนดอตัราการเบกิเพิ่ม AdjRWละไม่เกนิ 15,000 บาท  

- การเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง: อตัราคา่บริการตามภาระ
เส่ียงจาก 432 บาทตอ่คนตอ่ปี  

 โดยสรุป บริษทัฯ ไดร้บัผลบวกจากการเปล่ียนแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายเงินขา้งตน้ โดยรายไดจ้ากโครงการ
ประกนัสงัคมเพิ่มขึ้นจาก 2,853บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2555 เป็น 3,320บาทตอ่คนตอ่ปีในปี 2557โดยภาครฐัจะเป็นผูก้าํหนด
เกณฑ์คา่บริการประเภทตา่งๆ ของโครงการประกนัสงัคม ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และตน้ทนุคา่ใชจ่้ายในการให้บริการรกัษา 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

 เพื่อให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทยีบไดก้บังบการเงินในระดบันานาชาต ิ สภาวชิาชพีบญัชจึีงไดอ้อก
มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงและมาตรฐานการบญัชใีหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ร่ิมมีผลบงัคบัในปี
บญัชปัีจจุบนัและทีจ่ะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบงัคับในปีบญัชีปัจจุบนั  

กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเชา่ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระ ทบจาก การเ ปล่ีย นแ ปลงของอัตราแลกเ ปล่ียนเ งิน ตรา

ตา่งประเทศ 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
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ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2555) สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่15 สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจทีใ่ห้แกผู่เ้ชา่ 
ฉบบัที ่27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที ่32 สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที ่1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินทีเ่กดิขึ้ นจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที ่4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรือไม่ 
ฉบบัที ่5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทนุการร้ือถอน การบรูณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 เ ร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิทีม่ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 
ฉบบัที ่17 การจ่ายสินทรพัย์ทีไ่ม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ 
ฉบบัที ่18 การโอนสินทรพัย์จากลูกคา้ 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการบนัทึกบญัชหุี้นปันผล 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท ัง้หมดตามทีก่ล่าวขา้งตน้ไดร้บัการปรบัปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเทา่เทยีม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญเ่ป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม

และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินน้ี  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบงัคับในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทาง การเ งินดังกล่าว
ไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเ ทศโดย
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งน้ีส่วนใหญเ่ป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความ
และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเ ชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเ ป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินน้ีในปีทีน่ํามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเ งิน
ตามที่กล่าวข ้างตน้บางฉบบัเ ป็นมาตรฐานการรายงานทางการเ งินที่มีการเ ปล่ียนแปลงหลักการสําคญั ซึ่ง
ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัตอ่ไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงน้ีกาํหนดให้กจิการตอ้งรบัรูร้ายการกาํไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทใีนกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กจิการเลือกรบัรูร้ายการดังกล่าว
ทนัทใีนกาํไรขาดทนุ หรือในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุกไ็ด ้  

 ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรูร้ายการกาํไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภ ัยทนัที
ในกาํไรหรือขาดทนุในงวดทีเ่กดิรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยประเ มินว่าเ มื่อนํามาตรฐานฉบบั
ปรบัปรุงน้ีมาใชใ้นปี 2558 และเปล่ียนมารบัรูร้ายการกาํไรขาดทนุดงักล่าวทนัทใีนกาํไรขาดทนุเบ็ดเ สร็จอ่ืนจะไม่มี
ผลกระทบตอ่หน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจัดทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเ น้ือหา
เกีย่วกบัการบญัชสีาํหรบังบการเงินรวมทีเ่ดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเ กี่ยวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอํานาจการควบคุม
หรือไม่ กล่าวคอื ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทนุจะถือวา่ตนควบคมุกจิการที่เ ข ้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุ และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบตอ่จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสดัส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเ สียงโดยรวมน้อย
กวา่กึ่งหน่ึงกต็าม การเปล่ียนแปลงทีส่าํคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ
และบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคมุในกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุหรือไม่และจะตอ้งนําบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทาํงบ
การเงินรวมบา้ง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือ่วา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเ ป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่ 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ซึ่ง

ไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กจิการบนัทกึเงินลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัที ่31 กาํหนดให้กจิการสามารถเลือกนําเงินลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมาจัดทาํงบ

การเงินรวมโดยใชว้ธีิรวมตามสดัส่วน หรือบนัทกึเป็นเงินลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สียกไ็ด้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอื่น  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกจิการในบริษทัย่อย การร่วมการงาน 
บริษทัร่วม รวมถึงกจิการทีม่ีโครงสรา้งเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินตอ่งบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย 
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ส่วนท่ี 3ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 29 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ืองการวัดมลูค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมูลคา่ยุตธิรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่ วกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม  
กล่าวคอื หากกจิการตอ้งวดัมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์หรือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที่เ กี่ยวข ้องอ่ืน  
กจิการจะตอ้งวดัมูลคา่ยุตธิรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธีเ ปล่ียนทนัทีเ ป็นตน้ไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือ่วา่มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินเมื่อนํามาถือ
ปฏบิตั ิ
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 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล หน้า 2 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการ บริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัได้
เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

1 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ 
2 นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริษทั นายเกรียงศักด์ิ  พลสัสินทร์ 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
ประธานกรรมการบริษทั 

65 - Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

36,858,785 หุ้น 
(3.35%) 

พ่ีชายนายแพทยก์  าพล 
พลสัสินทร์, 
นางกอบกุล ปัญญา
พล และ นางสาว
กรรณิกา พลสัสินทร์ 

2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
2534 – 2547 
2519 – ปัจจุบนั 
2511 -2519 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั 
บริษทั อีลิคอน จ ากดั 
บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ 

2. นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาล
ผูบ้ริหารทางการแพทย ์
รุ่น 1 สถาบนั
พระปกเกลา้ 2555 

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

- หลกัสูตรการบริหาร
จดัการความมัน่คงขั้น รุ่น

25,372,020 หุ้น 
(2.31%) 

นอ้งชายนาย 
เกรียงศกัด์ิ  พลสั
สินทร์,นางกอบกุล  
ปัญญา 
 
 
 
 
 
 
  

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

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ,กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการ,กรรมการบริษทั 
แพทย ์
แพทยป์ระจ า 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากด 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั  
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
เทพารักษโ์พลีคลินิก 
โรงพยาบาลตากสิน 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

 
 

 

ท่ี 5 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรไทย  

- หลกัสูตรวิทยาการ
ประกนัภยัขั้นสูง (วปส.) 
รุ่นท่ี 4/2557 

- หลกัสูตรนกับริหาร
ระดบัสูง ธรรมศาสตร์
เพื่อสงัคม(นมธ.) รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี 20 
สถาบนัวิทยาการตลาด
ทุน 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล   
กรรมการบริษทั 

63 - อสัสมัชญัพาณิชย ์
- บ.ภ. 
- บ.ว. 
- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 
2011 Thai Institute of 
Directors 

112,883,805 หุ้น 
(10.26%) 

สามีนางกอบกุล 
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2528 – ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ  ากดั 
บริษทั ซีเมธ็ จ  ากดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

4. นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง 
กรรมการบริษทั 

56 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- วฒิุบตัรศลัยศาสตร์
ออโธปิดิกส์ 

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

603,880 หุ้น 
(0.05%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 

5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 

60 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- วฒิุบตัร ศลัยศาสตร์ยโูร
วิทยาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA in Health 
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรการบริหารงาน
โรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3,221,190 หุ้น 
(0.29%) 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2530 – 2555 
2528 - 2530 

กรรมการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
แพทย ์
แพทย ์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค์ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

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

6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั 

60 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซู
วิทยา 

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

199,475,040 หุ้น 
(18.13%) 

นอ้งสาวนายแพทยก์  า
พล พลสัสินทร์และ
นายเกรียงศกัด์ิ พลสั
สินทร์และนางกอบ
กุล ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2527- ปัจจุบนั 
  

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสโก-้ไทย จ ากดั 
 

7. นางกอบกุล ปัญญาพล 
กรรมการบริษทั 

64 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซู
วิทยา 

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

111,459,420 หุ้น 
(10.13%) 

ภรรยานายอภิรุม 
ปัญญาพล และ
นอ้งสาวนายเกรียง
ศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
พ่ีสาวนายก าพล พลสั
สินทร์ และนางสาว
กรรณิกา พลสัสินทร์ 

2547 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ  ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล 
กรรมการบริษทั 

59 - วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(บญัชี) มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

5,543,325 หุ้น 
(0.50%) 

ไม่มี ปัจจุบนั 
2547 – 2548 
 

กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

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

2536 – 2557 
 
2531 - 2547 
2531 – 2536 
2529 – 2531 
2527 – 2529 
2524 – 2525 
2521 – 2524 

กรรมการบริษทั 
 
ผูจ้ดัการ 
สมุห์บญัชี 
สมุห์บญัชี 
พนกังานบญัชี 
พนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
พนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษทั เอสเอม็แอล คอนซลั แอนด ์แอคเคาท ์
เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ  ากดั 
บริษทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ ด จ  ากดั 
บริษทั โมดูล่า จ  ากดั 
บริษทั สากล เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั 
บริษทั ซีพี จ  ากดั 
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ  ากดั 

9. นายมานิต เจียรดิฐ 
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

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

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

70,000 หุ้น 
(0%) 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2547 – 2552 
2542 – 2551 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บีที จ  ากดั 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

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

10. นายสมยศ ญาณอุบล 
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

59 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบนัฑิต  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. (บญัชี) 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

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

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

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2539 - 2557 
2548 - 2554 
2541 - 2547 
 
2539- 2541 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Financial Controller) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Regional Bill  
Controller) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ( Accounting and 
Administration Managerr) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ภูผาช าทอง จ ากดั 
บริษทั โกลเดน้ ฟดูส์ สยาม จ ากดั 
บริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั  
 
บริษทั เฮิกซ์ไทย จ ากดั และบริษทัในเครือ 

11.นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

63 - ปริญญาตรี วท.บ.
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2554 – 2555 

กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ  ากดั 
บริษทั ไอซ์เดีย (นอร์ท) จ  ากดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

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

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

   

12 นายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์
กรรมการบริษทั และกรรมการ
อิสระ  

72 - 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 ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
อดีต 
 
 

กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิรองประธานวฒิุสภา 
คนท่ีสอง ดา้นวิชาการ / ท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการพฒันาสงัคมและกิจการ
เด็กเยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส วฒิุสภา / อนุกรรมการ อนุ
กรรมาธิการดา้นประชากรและการพฒันา 
ท่ีปรึกษาต่างประเทศราชวิทยาลยัอายรุ
แพทยแ์ห่งลอนดอน  
สมาชิกวฒิุสภาสรรหา ภาควิชาการ / ท่ี
ปรึกษากิตติมศกัด์ิ ประจ า
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข / 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
สภากาชาดไทย 
วฒิุสภา 
 
 
 
 
 
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ละศลัยแพทยแ์ห่ง
กลาสโกว ์       
วฒิุสภา  
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เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- สถาบนัจิตวิทยาความ
มัน่คง หลกัสูตรการ
ปฎิบติัการจิตวิทยาฝ่าย
อ านวยการ รุ่นท่ี 40 

- ปรอ.4  
- ปปร.14  
- สวปอ.มส.3 

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

กรรมาธิการการกีฬา / กรรมาธิการการ
สาธารณสุข / ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ
วิสามญัศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟ้ืนฟู
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กรรมาธิการ   
 
 
เลขาธิการ   
ประธาน 
 
นายกสมาคม 
 
กรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา  
 
 
กรรมการ กรรมการการแพทย ์/ ประธาน 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
การบริการทางการแพทย ์
ประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉยัค  าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ  
เบ้ืองตน้ของผูรั้บบริการหรือทายาทประจ า

 
 
 
 
คณะกรรมาธิการวิสามญัติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
แพทยสภา   
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย    
 
สมาคมแพทยร์ะบบทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทย 
กลุ่มประสานงานภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก สมาคม
แพทยร์ะบบทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AGA)  
ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน  
 
 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
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เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

 
อดีต 
 
2546-2551  
2541-2545 และ 
2548-2550 

กรุงเทพมหานคร (ม.41)    
ประธาน  
 
ผูอ้  านวยการ ส านกังานยวุกาชาด  
หวัหนา้ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

 
โครงการแพทยเ์พ่ือประชาชน (ภายหลงั
เปล่ียนเป็นมูลนิธิแพทยเ์พื่อประชาชน) 
สภากาชาดไทย  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

13.นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิ
โกศล 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 

62 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

- วฒิุบตัรอายรุศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

- วฒิุบตัรโรคขอ้  

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

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการ 
กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการฝ่าย
การแพทย ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
แพทย ์
ผูอ้  านวยการ 
อายรุแพทย ์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั 
สหแพทยรั์ชดา 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลราชวิถี 

14. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

62 - แพทยศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- วฒิุบตัรวิสญัญี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

10,000 หุ้น 
(0%) 

ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2549 - ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2547 – 2549  

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั ป่ินสารคาม จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

15. นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
สาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

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

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

- Company Reporting 

85,515 หุ้น  
(0%) 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
 
2550 – 2554 
2539 – 2550 
2537 - 2539 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชีการเงินและ
สารสนเทศ 
สมุห์บญัชี 
ผูช่้วยสมุห์บญัชี 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต  าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

Program(DRP)7/2013 
Thai Institute of 
Directors 

16. นางประคอง วิจกัขโณดม 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

56 - ปริญญาตรี บญัชี
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
2546 - 2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เพชรบุรีการแพทย ์จ  ากดั 
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 เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 มีดงัน้ี 
 

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

คอนวีเนียนซ์ โรงพยาบาล ปัญญาพล สตีลล้ิงค์ เอสเอ็มแอลคอนซลั มุ่งพฒันาอินเตอร์ คิงส์เมนซี. ภูผาช าทอง

ฮอสพิทอล จุฬารัตน์อาคเนย์ อินเตอร์โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล แอนดแ์อคเคาทเ์ซอร์วิส แนชชัน่แนล เอ็ม.ที.ไอ.

1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ X / / / / /,M

2 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ /,C,M X X X / /

3 นายอภิรุม ปัญญาพล / / / / / / / /,M

4 นายแพทยวิ์ชิต  ศิริทตัธ ารง / / / /

5 นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ /,//,/// / / /

6 นางกอบกุล    ปัญญาพล / / / / /

7 นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ูล / /

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสินทร์ / /

9 นายมานิต เจียรดิฐ /,AC /,AC

10 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ /,AC /

11 นายสมยศ    ญาณอุบล /,AC /

12 นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย์ /

13 นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล //,///

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ //,///

15 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ///

16 นางประคอง  วิจกัขโณดม ///

รายช่ือ

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี

บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

บริษทั
บางปะกงเวชชกิจ ไทยแอมดอน อีลิคอน ศมลกิจ ซีเมธ็ เอสโก-้ไทย

 
หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษทั C คือประธานกรรมการบริหาร AC คือกรรมการตรวจสอบ / คือกรรมการบริษทั // คือ กรรมการบริหาร /// คือ ผูบ้ริหาร M คือ กรรมการผูจ้ดัการ 
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 เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

 
 

 
 
 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  
วนัท่ี  23 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 3 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 

 

 
 

 

1.2  มีข้อก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิด
ความเสียหายตอ่องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังาน 
ทกุคนรับทราบ เชน่ รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนาม

รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงาน

ก ากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

                                                           
1 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 4 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

 
 

2.3  คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิ
หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัเิร่ืองการควบคมุภายใน     
ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความ
เส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการตดิตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มี
การควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ แบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท า
ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัเิพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัิ
นัน้อย่างสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่
บคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เชน่ 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดต าแหนง่ (succession plan) ท่ีส าคญั   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากร 
ทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน การสร้างแรงจงูใจ 
และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัติาม Code of Conduct 
และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ือง 
โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคมุ
ภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง 
ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผย
ข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เชน่ ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุตัแิละส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็น
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

สว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องค์กร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กร ซึง่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด
เหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนัน้ (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ 
เชน่ การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สิน
โดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตังิานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังาน
กระท าไมเ่หมาะสม  เชน่ ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 
 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ           
ท่ีก าหนดไว้  

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
ตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแล้ว 
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การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององค์กร เชน่ สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุ
กระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เชน่  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบั
ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าท่ี  และล าดบัชัน้การอนมุตัขิองผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน 
รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เชน่  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนมุตัขิองผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัโิครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ
จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  
ขัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เชน่ การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม   
การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัท เชน่ ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เชน่  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เชน่ ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุตั ิ 

(2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบตังิานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิเพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือตดิตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ              
ท่ีก าหนด เชน่ ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท          
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ไปใช้สว่นตวั   

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระท าโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสีย
ในธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร               
ในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              
ในการปฏิบตังิาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้อง
ของข้อมลู  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.3 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งข้อมลูท่ีส าคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร
ประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุ
ลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของ
กรรมการแตล่ะราย เชน่ การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง                
ในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วนแล้ว  

 

 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วาง
ไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิาน หรือ
สอบทานรายการตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการ เชน่ การก าหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพ่ือให้
สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถาม
ข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
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และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

14.3 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการส่ือสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีชอ่งทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน 
เชน่ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการส่ือสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

  

   
 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัติามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เชน่ ก าหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิและ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้             
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ   



      แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)                                                                     บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

บริษัท 

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบตังิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการ
เพ่ือตดิตามแก้ไขอย่างทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



      เอกสารแนบ 4                                                                                                      บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
เอกสารแนบ 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 148 



เอกสารแนบ 4        บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                                                                                                เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 
 

 
 

แบบยนืยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต 1,300,000 
2 บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 530,000 
3 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 530,000 
4 บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 200,000 
5 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 150,000 
6 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 200,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,910,000 

 

ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

 
รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการ
อืน่  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั สอบทานเป็นกรณีพิเศษ
ดา้นบญัชีและดา้นภาษี
อากร 

บริษทั เอินส์ท แอนด ์
ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วสิ
เซส จ ากดั 

1,070,000 0 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee) 1,070,000 0 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทั 
และบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ        
           
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ี
แสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้  
ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ 
และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
                                                                               ลงช่ือ.....สุมาลี รีวราบัณฑิต........... 
                                                                                   (นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต) 
                                                                                    สังกดั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
                                                           ผูส้อบบญัชีของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 
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