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  หน้า 1 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
 

 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เร่ิมก่อตั้งในปี 2529 

จนถึงปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ลา้นบาท ประกอบด้วยบริษทัย่อย จาํนวน 9 บริษทั มีสาขาของโรงพยาบาล

สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขต

ประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนกิ่งแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อาํเภอบางปะกง และนิคม

อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อาํเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

และอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยมีจาํนวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม 495 เตียง  และตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 6 

แห่งของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง (แลว้เสร็จในปี 2559) โครงการขยายอาคาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์ (แลว้เสร็จในปี 2559)โครงการขยายพื้นท่ีการให้บริการและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2560) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (แลว้เสร็จในปี 2560)

โครงการสร้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชัน่แนล จงัหวดัปราจีนบุรี (แลว้เสร็จในปี 2561) โครงการสร้าง

โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (แลว้เสร็จในปี 2561) ทาํให้บริษทัฯมีจาํนวนเตียงรองรับผูป่้วยเพิ่มข้ึน

เป็น  749 เตียง และในปี 2561 บริษทัมีมติก่อสร้างโรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ (คาดว่าแลว้เสร็จในปี 

2563) ปัจจุบนัสามารถรองรับผูป่้วยนอกมากกว่า 6,000 คนต่อวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ คือการเป็น

โรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก และเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในภาคตะวนัออก 

ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล  

บริษทัฯ เน้นคุณภาพการให้บริการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาท่ี

ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั บริษทัฯ มีศูนยก์ารแพทยท่ี์มีผลงาน

เป็นเลิศและไดร้ับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ อาทิเช่น ศนูยศ์ลัยกรรมทางมือ ศูนยท์ารกแรกเกิดนํ้าหนกัน้อย

วิกฤติ ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง ศูนยร์ักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนยร์ักษาโรคมะเร็ง  บริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญักบัการ

รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คณะแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดร้ับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

อินเตอร์ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดผ้่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint 

Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์ ได้

ผ่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission 

International)โดยในการรับรองแต่ละครั้ งมีกาํหนดอายุรับรอง 3 ปี 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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  หน้า 2 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

  บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ

ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยร์บัส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ

จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 

13 แห่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

ปี 2561 บริษทัฯ มีเตียงรองรบัผูป่้วยจาํนวน 749 เตียง และมีห้องพกัสําหรับผูป่้วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น 

ห้องพกัพิเศษ V.I.P. ห้องพกัพิเศษ Deluxe ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษเด่ียว ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษคู่ ห้องพกัผูป่้วย

ประเภทพิเศษ 4 เตียง ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพกัผูป่้วยหนกั (ICU) ห้องพกัผูป่้วยหนกัโรคหัวใจ (CCU) 

ห้องพกัผูป่้วยหนกัเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดงัน้ี 

• คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้การผ่าตดัรักษามือและน้ิวมือท่ี

ฉีกขาดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ เป็นท่ีเช่ือถือและมีช่ือเสียง

ของวงการแพทยร์ะดบัประเทศและต่างประเทศ  เป็นศูนยท่ี์รับส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับการรักษาผ่าตดั Microsurgery 

ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวนัออก และยงัเป็นศูนยศ์ึกษาต่อของแพทยเ์ฉพาะทางจากโรงเรียน

แพทยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

• ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริการดูแลทารก

ท่ีคลอดก่อนกาํหนดและมีนํ้าหนกัน้อยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนกาํหนดและมีนํ้าหนกัน้อยกว่าปกติ สามารถเจริญเติบโตและใชชี้วิตไดต้ามปกติ โดย

ไดร้ับความไวว้างใจเป็นศูนยร์ับส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จงัหวดัระยอง 

• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือด

สมอง ท่ีไดร้ับการรับรองโดยสถาบนัประสาทวิทยา ทั้งน้ี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพดา้นการ

จดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโ้ครงการศูนยโ์รคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี

2558 เปิดศูนยผ์า่ตดัสมองผ่านกลอ้งจุลทรรศน์โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพื่อผ่าตดัรักษาโรคเน้ืองอกในสมอง 

• ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้บริการภายใต้ จร.1, จร.3) 

ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนงัทัว่ไปและให้คาํแนะนาํปรึกษาดา้นความงามศลัยกรรมตกแต่ง (เสริมจมูก, เสริม

เตา้นม) การผ่าตดัลดกระชบัสัดส่วนดว้ยเคร่ือง VASER และมีเคร่ืองเลเซอร์สําหรับรักษาปัญหาผิวหนา้แบบต่างๆ

รวมไปถึงการฉีดรักษาดว้ยโบทอกซแ์ละฟิลเลอร์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา 

รวมถึงผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวคุณภาพดีสําหรับผิวหน้าชนิดต่างๆ 

• ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศกัยภาพสูงในการให้บริการรักษาผูป่้วย

เกี่ยวกบัโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 เปิดรักษาโรคหัวใจดว้ยการผา่ตดั

แบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศูนยร์ักษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการ

ให้บริการท่ีสําคญัไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพหัวใจ การทาํอลัตราซาวด์หัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเดิน

สายพาน การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ทาํบอลลูน ใส่สเต็นท์) รวมถึงการผ่าตดัหัวใจท่ีมีความซับซ้อนสูง โดยเป็น

เครือข่ายศูนยร์ับส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเสน้เลือดหัวใจตีบของทั้งโครงการสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) และโครงการประกนัสังคม และในปี 2558 เปิดศูนยร์ักษาโรคหัวใจเตน้ผิดจงัหวะดว้ยการจี้ไฟฟ้า

ลดัวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่งแรกในภูมิภาค และไดเ้พิ่มเคร่ืองกระตุน้เสริมการทาํงานของหัวใจ 
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  หน้า 3 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวตักรรมในการรักษาโรคหัวใจท่ีผูป่้วยไม่สามารถผา่ตดัได ้ และ 

Cardiac MRI  scan ในการตรวจหัวใจท่ีมีความผิดปกติซับซ้อนและตรวจประเมินก่อนผ่าตดัหัวใจ 

• ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้าน

ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคมะเร็งด้วยวิธีต่างๆ การรักษามะเร็งด้วย

เคร่ือง HIFU (High Intensity Ultrasound) สําหรับมะเร็งในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่สามารถผ่าตดัได ้ เช่น มะเร็งตบั 

มะเร็งตบัอ่อน และกอ้นเน้ืองอกมดลูก โดยเร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2556   

• ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3) *รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้การฝังแร่

ไอโอดีน 125 โดยไม่ต้องผ่าตัดซ่ึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาท่ีดีและ

ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเหมือนกบัการผ่าตดั โดยแพทยเ์ฉพาะทางรังสีรักษาท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์สูงจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2557  

• ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) ตั้งข้ึนดว้ยความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถ

เอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยีช่วย

การเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเร่ิมเปิดให้บริการในปี 2560 

• ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆท่ีเกี่ยวกบัดวงตาตั้งแต่

อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมีความซับซ้อน โดยทีมจกัษุแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา 

ดว้ยเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน เร่ิมเปิดบริการในปี 2560 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* หมายเหตุ  จร.3 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

                      จร.9 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

                      จร.11 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)           

 
 

 

  หน้า 4 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

(1)  ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายเคร่ืองมือแพทย์  

 บริษทัย่อยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั (“ไทยแอมดอน”) ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ และจดัจาํหน่าย

เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผ่าตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน

เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์นาํเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจาํหน่าย

ให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว ยงัคงยึดถือ

แนวทางการจดัซ้ือตามเง่ือนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกิจแพทย์แผนไทย และการเสริมความงาม 

บริษทัฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกการแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน”์ ให้บริการ คือ บริการนวดแผน

ไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความชาํนาญ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัให้บริการดา้นการเสริมความงามภายใตช่ื้อ ศูนย์

เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ –เรอนวัร์ 

    (3) ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิต

บุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของธุรกจิโรงพยาบาล 
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  หน้า 5 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สรุปการดําเนินธุรกิจ สถานพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

บริษัท 

 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

จํานวน

เตียง 

บริษทั โรงพยาบาล      

จุฬารัตน์ จาํกดั 

(มหาชน) 

1,100 - ให้บริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล 

สถานพยาบาลและคลินิกท่ีไดร้ับอนุญาตให้

ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)  

- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

รวม 

 

 

 

26 

- 

193 

26 

245 

บริษทั คอนวีเนียนซ ์

ฮอสพิทอล จาํกดั 

500 

 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ

คลินิกท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  

- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

รวม 

 

 

 

- 

- 

139 

139 

บริษทั บางปะกงเวชช

กิจ จาํกดั(1) 

800 

 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ

คลินิกท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง 

- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   

รวม 

 

 

 

141 

- 

141 

บริษทั โรงพยาบาล 

จุฬารัตน์อาคเนย ์จาํกดั
(2) 

500 70 ให้บริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ

เป็นโรงพยาบาลไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

เนชัน่แนล” 

                                     

                                   รวม 

59 

 

     

 

 

59 

บริษทั โรงพยาบาลชล

เวช จาํกดั 

100 

 

96.38 ให้บริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ

เป็นโรงพยาบาลไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช” 

รวม 

56 

 

 

56 
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  หน้า 6 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท 

 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

จํานวน

เตียง 

บริษทั สัตยบุตร

อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั(3) 

100 100 ให้บริการดา้นการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ

เป็นโรงพยาบาลไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง”   

 

                                       รวม 

50 

 

 

 

50 

บริษทั โรงพยาบาล

รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 

จาํกดั(4) 

600 64.58 ให้บริการดา้นการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ

เป็นโรงพยาบาลไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา” 

                                         รวม 

59 

 

 

 

59 

บริษทั โรงพยาบาล

จุฬารัตน์แพรกษา 

จาํกดั(5) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อโครงการ

ขยายในอนาคต 

                                         รวม 

- 

 

- 

บริษทั โรงพยาบาล

ศูนยม์ะเร็งและรังสี

รักษา สุวรรณภูมิ(6) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อโครงการ

ขยายในอนาคต 

                                         รวม 

- 

 

- 

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 749 

หมายเหตุ : 

(1) เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 500 ล้านเป็น 800 ล้านบาท  

(2) ได้มีการจดทะเบยีนเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาท เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และเม่ือวันที่ 

29 มกราคม 2559 บริษัทฯลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือสัดส่วนร้อยละ70 ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นนักธุรกิจใน

พื้นที่เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ได้ จดทะเบียนคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนช่ัน

แนล และดําเนินการโดยบริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์อาคเนย์ จํากัด   

(3) รับโอนกิจการมาเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 30 ล้านบาท เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท 

เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

(4) จัดต้ังขึน้เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58 และผู้ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

(5) จัดต้ังขึน้เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2559 
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  หน้า 7 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

(6) จัดต้ังขึน้ม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561 

รายละเอียดการดําเนินธุรกิจอ่ืน  

 

บริษัท 

 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั โรงพยาบาล      

จุฬารตัน์ จาํกดั 

(มหาชน) 

1,100 - -  บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬา

รัตน์ ”  

-  บริการดา้นการเสริมความงามและศลัยกรรมตบแต่ง 

- ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ 

เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพ 

บริษทั ไทย แอมดอน 

จาํกดั(1) 

30 100 -   นาํเขา้และจาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 

-   จาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 

 

หมายเหตุ :  

(1) ได้การจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
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 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 8 

1.1  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยมและวัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป “The Star of  the East” ซ่ึงมี

ความโดดเด่นในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเติบโตในอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์ และดา้นการ

พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาค

ตะวนัออก และในจงัหวดัสมุทรปราการ และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพงึ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียุติธรรม โดยเน้นความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นสําคญั (Patient 

Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการ

ผ่านศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวตัถุประสงค์

ไวด้งัน้ี 

 

วิสัยทัศน์  

-   เป็นผูน้าํดา้นบริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัทัว่ทั้งใน

ประเทศและระดบันานาชาติ เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั  

- เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง (Sustainable growth) และ 

 บริหารเครือข่าย(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ยึดมัน่ในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นท่ีรักและศรัทธาของผูร้ับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป 

พันธกิจ   

1. ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผูร้ับบริการ 

   2. สร้างจิตสาํนึกให้พนกังานรู้จกัปกป้อง และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อการเป็น Green Hospital    

   3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   4. พนกังานมีความสุข 

ค่านิยม (Core Values)   iCARE (ไอแคร์) 

i = International Patient Safety   : ยึดเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นสําคญั 

i   = Integrity     : เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม 

i  = Innovation  : สร้างสรรคว์ิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร 

C =  Care : ใส่ใจดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง  

C =Change :  พร้อมเปล่ียนแปลงเพื่อผลงานที่ดีข้ึน 

A = Accountability :  มีความรับผิดชอบและเป็นที่ศรัทธาของสังคม 
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R = Respect :  ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล  

E =Engagement :  มีความรักและผูกพนักบัองคก์ร 

E = Education  :  ศึกษาพฒันาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 

E = Environment  :  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งเน้นการให้บริการดา้นสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารและพฒันาเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นผูน้าํในการ

ให้บริการเครือข่ายดา้นสุขภาพ ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวนัออก (The Star of the East) 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

ปี2559 
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เดือนธันวาคม 2558 มีมติให้เพิ่มทุนบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั จากเดิมทุนจดทะเบียน 300 

ลา้นบาทเรียกชาํระแลว้ 75 ลา้นบาท( บริษทัฯถือหุ้น 100% ) เป็น 500 ลา้นบาท เพื่อรองรับแผนการก่อสร้าง

อาคารโรงพยาบาล  และจากมติเดิมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้กลุ่มแพทยใ์นทอ้งท่ีและนกัธุรกิจท่ีมีความ

สนใจ เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั  โดยบริษทัฯจะลดสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จากมติดงักล่าวหลงัดาํเนินการเพิ่มทุนแลว้เสร็จ บริษทัฯจะลดสัดส่วนการถือ

หุ้นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเม่ือเดือน มกราคม 2559  โดยสรุปในเดือน

มกราคม 2559 บริษทัฯจะถือหุ้นบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจด

ทะเบียน  

เดือนธันวาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั (บริษทัย่อยถือหุ้น 100%) รับโอนกิจการ

ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) ของบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(บจก.สัตยบุตร

อินเตอร์เนชัน่แนล) ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัระยอง ภายใตช่ื้อโรงพยาบาลรวมแพทย์

ระยอง โดยบจก.บางปะกงเวชชกิจจะชาํระราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจาํนวนรวม

ทั้งส้ินไม่เกิน 117 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและมีผลใน

วนัท่ี 1 มีนาคม 2559  และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ปลี่ยนวิธีซ้ือกิจการโดยการรบัโอนกิจการ

ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) เป็นการซ้ือหุ้น เน่ืองจากติดปัญหาบางประการ โดยสรุป ในวนัท่ี 1 

มีนาคม 2559 บจก.บางปะกงเวชชกิจ(บริษทัย่อยถือหุ้น 100%)  ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายกิจการโดยการโอน

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคารวม 115 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้และภายหลงัวนัท่ี 1 

มีนาคม 2559 บริษทั สัตยบุตรอนิเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั บางปะกงเวชช

กิจ จาํกดั 

เดือนมีนาคม 2559  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ติดตั้งเคร่ือง (MRI : Magnetic Resonance Imaging)  ใช้

สําหรับการสร้างภาพอวยัวะภายในร่างกายโดยอาศยัหลกัการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุแลว้นาํ

สัญญาณท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ทาํให้ไดภ้าพอวยัวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสัน
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ปี 2560 
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หลงั ตบั ไต ขอ้ ท่ีมีความคมชัด สามารถแยกเน้ือเยื่อของร่างกายท่ีปกติ และท่ีผิดปกติออกจากกนัได ้ เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค 

เดือนมิถุนายน 2559 บริษทัฯจดัตั้งบริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั เพื่อใชใ้นการดาํเนิน

กิจการโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ขนาด 100  เตียง  โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาทแบ่งออกเป็น 

60 ลา้นหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชาํระค่าหุ้น 2.50 บาทโดยปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

64.58 ส่วนท่ีเหลือสัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย ์พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทยถ์ือรวมกนัซ่ึง

ก่อสร้างแลว้เสร็จและเปิดดาํเนินการให้บริการในปี 2561 โดยมีงบลงทุน 600 ลา้นบาท 

เดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯซ้ือท่ีดินบนถนนแพรกษา จาํนวน 10 ไร่เพื่อเตรียมพี้นท่ีสําหรับโครงการขยาย

ในอนาคต 

เดือนตุลาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เปิดศูนยก์ารสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac 

Catheterization) เพิ่มอีกหน่ึงแห่งในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรักษาการสวนหัวใจและหลอดเลือด การ

ขยายหลอดเลือดหัวใจดว้ยบอลลูนและการปิดรูรั่วหัวใจดว้ยสายสวน 

เดือนธันวาคม 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั จากเดิม 500 ลา้นบาทเป็น 800 ลา้น

บาทเพื่อรองรับแผนการขยายอาคารของบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(บริษทัย่อย)  

เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดร้ับรางวลัBest Medical Perfomance Award จาก

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดร้ับรางวลั E-

claim Award 2015  รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดดีเด่น 2558 และไดร้ับรางวลัหน่วยงานท่ีมี

มาตรการดา้นความปลอดภยัทางถนนจากบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

เดือนเมษายน 2560  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละ

ครั้ งมีกาํหนดอายุรับรอง 3 ปี 

เดือนกรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เปิดศูนยร์ักษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ตั้งข้ึนดว้ย

ความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก 

โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัสากล 

เดือนกนัยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดร้ับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่ออายุ

ครั้ งท่ี 7) 

เดือนตุลาคม 2560 เปิดศูนยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการ

ต่างๆท่ีเกี่ยวกบัดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมีความซับซ้อน โดยทีมจกัษุ

แพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา ดว้ยเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน 

เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดร้ับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่ออายุ

ครั้ งท่ี 2) และไดร้ับรางวลัโครงการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มภาคตะวนัออก จาก

กระทรวงพลงังาน 

เดือนธันวาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(บริษทัย่อย) จากเดิม 30 

ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาทเพื่อรองรับแผนการปรับปรุงขยายอาคารและการปรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้

ทนัสมยั 
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เดือน มกราคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้ปิดให้บริการศูนย ์3A (Aesthetic and Anti-Aging 

Center) ให้บริการดา้นความงามและการชะลอวยั 

เดือน กุมภาพนัธ์ 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดร้ับเกียรติบตัรจากสํานกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ในดา้นผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยม ตลอดปี 2560 ใน

สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววทิยาคลินิก และสาขาจุลทรรศนศาสตร์

คลินิก 

เดือนมีนาคม 2561บริษทัฯ จดัตั้งบริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จาํกดั เพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจการโรงพยาบาล

ศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางอย่างครบวงจรแก่ลูกคา้ทัว่ไป 

และลูกคา้คู่สัญญา ภายในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียง  

เดือน พฤษภาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

11 อินเตอร์ ไดเ้ขา้รับรางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น E-Claim Award 2017 ซ่ึงเป็นรางวลั

โครงการเพื่อเพิ่มศกัยภาพการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ให้กบัประชาชน โดยผ่านระบบ e – Claim จาก

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยัไทยและ

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

เดือนมิถุนายน 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้พิ่มการให้บริการ Platelet Rich Plasma โดยเป็น

นวตักรรมการรกัษาอาการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ หรือซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายของร่างกายดว้ยการใช ้เกล็ด

เลือด(ของตวัเอง) มาทาํให้มีความเขม้ขน้สูงกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทัว่ไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ด

เลือดเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในการใชใ้นการรักษา ฉีดกลบัไปยงับริเวณท่ีมีการบาดเจ็บ อกัเสบ หรือเส่ือมสภาพ

ของร่างกายในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นเทคนิคทางการแพทยใ์หม่ท่ีถูกนํามาใชใ้นหลายๆดา้น ไวว้า่จะเป็น เวช

ศาสตร์การกีฬา กระดูกและขอ้ (ออโธปิดิกส์) และความงาม (Aesthetic Medicine) 

เดือนกรกฎาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ เปิดบริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน สิทธิ

เงินสดและประกนัชีวิตพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  

เดือนตุลาคม 2561 บริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จาํกดั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายเคร่ืองฉายรังสีรุ่น Synergy 

เพื่อเตรียมการติดตั้งท่ี โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ไดเ้ปิดให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วย

ใน สิทธิเงินสด ประกนัชีวิตและลูกคา้คู่สัญญาพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

เดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์ 11 อินเตอร์ ติดตั้งเคร่ือง CT Scan 128 Slice ทดแทนเคร่ืองเดิม 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการตรวจวนิิจฉัยโรคทางรังสี 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  1/ ภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 

พ.ศ.2545 กาํหนดให้ใช ้ ช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนว่า”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้ง

คืนไม่เกิน 30 เตียงให้ใช้ช่ือ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนเกิน 30 เตียงข้ึนไปให้ใชช่ื้อ 

“โรงพยาบาล” 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

                            ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  มีบริษทัย่อย 9 

บริษทั ไดแ้ก่บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั   บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั  บริษทั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 

จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ จาํกดั และมีบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั และบริษทั สัตย

บุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีลงทุนผ่านบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดัอีกหน่ึงแห่ง  โดยมีโครงสร้าง

การถือหุ้นแสดงดงัแผนภาพ 

 

 
แผนภาพที่ 1-1 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

             

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการพึ่งพิงหรือแข่งขนักบัธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่อย่างมีนยัสําคญั 
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 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559 

ถงึปี 2561 แสดงดงัตาราง 

แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ต้ังแต่ ปี 2559 - 2561 

 

 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

     รายได้จากกลุ่มผ ู้ป่วยนอก (OPD) 1,093.02 30.1 1,215.74 31.4 1,444.71 32.8

     รายได้จากกลุ่มผ ู้ป่วยใน (IPD) 902.03 24.8 1,016.33 26.2 1,310.06 29.7

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,995.06 54.9 2,232.07 57.6 2,754.77 62.5

รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม 1,314.80 36.1 1,451.67 37.4 1,409.60 32.0

     โครงการภาครัฐอื่นๆ 326.91 9.0 192.05 5.0 242.62 5.5

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,641.71 45.1 1,643.72 42.4 1,652.22 37.5

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0

2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25602559รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 6 บริษทัท่ีเปิดดาํเนินการแลว้ ไดแ้ก ่1.)บริษทั คอนวี

เนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 2.)บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั  3.)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จาํกดั  4.) บริษทั 

โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 5.)บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 6.) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 

ซ่ึง ดาํเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแกผู่ป่้วยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัออก ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัออก และถนน

เทพารักษ ์ถนนกิ่งแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบาง

นาตราด อาํเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อาํเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดั

ปราจีนบุรี  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และในปี2559 เพิ่มสาขาท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง   กล่าวโดยรวมปี 2561 กลุ่ม

บริษทัมีโรงพยาบาลจาํนวน 9 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจาํนวน 4 แห่ง รวมทั้งส้ิน 13 แห่ง และมีเตียง

รองรับผูป่้วย 749 เตียง   

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพโรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดร้ับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA))  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึง

เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดร้ับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 

International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจ

ประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ

รับรองแต่ละครั้ งมีกาํหนดอายุรับรอง 3 ปี        

  บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ

ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยร์ับส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ

จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 

13 แห่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

2.1.1 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณท์างการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลกัษณะการให้บริการไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) คลินิกอายุรกรรม  

• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11,304,จุฬารัตน์ชลเวช,จุฬารัตน์ระยอง,รวม

แพทย์ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และดูแลผูป่้วยอายุรกรรมทัว่ไป อาทิเช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ 

• คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคอายุรกรรมเฉพาะทางดา้นต่างๆ 

เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผิวหนงั, โรคมะเร็ง, โรคติดเช้ือ, โรค

ทางเดินหายใจ, โรคขอ้และรูห์มาติสม์, โรคระบบต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรค

ไต, โรคภูมิแพ,้ โรคเลือด 

(2) คลินิกศัลยกรรม   

• คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางศลัยกรรมทัว่ไป รวมทั้งการผ่าตดัผ่านการส่อง
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กลอ้ง (laparoscopie surgery), ศัลยกรรมมือ,ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท

, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า, ศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมระบบทางเดนิปัสสาวะ, ศัลกรรมหัวใจ

และหลอดเลือด,  ศลัยกรรมมะเร็งนรีเวช, ศลัยกรรมมะเร็งทัว่ไป, ศลัยกรรมเตา้นม, ศลัยกรรมจกัษุ, 

ศลัยกรรม หู คอ จมูก 

(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 

(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* 

(5) คลินิกและศูนย์การแพทย์อ่ืนๆ 

• ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  

• คลินิกเด็ก 24 ช่ัวโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  

• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  

• คลินิกโรคภูมิแพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  

• คลินิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

• ศูนย์เลเซอร์จักษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  

• ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

• คลินิกสูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

• ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

• คลินิกโรคลําไส้ใหญ่และทวารหนัก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

• ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)*  

• ศูนย์ไตเทียม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 

• คลินิกกายภาพบําบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

• คลินิกโรคกระดูกและข้อ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

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

(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 

(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่และรถเอ็กซเรย์เคล่ือนที่ 

(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 

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

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

(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
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2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีศกัยภาพดา้นสถานท่ีในการให้บริการทางการแพทย ์ และมีอตัราการใช้

บริการแยกตามกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี  

(1) จํานวนห้องตรวจและจํานวนเตียงให้บริการ 

ศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจาํนวน

ห้องตรวจรักษา ในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจาก

จาํนวนเตียงท่ีให้บริการ โดยศกัยภาพในการให้บริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 

 

โรงพยาบาล / สาขา จํานวนห้องตรวจ จํานวนเตียงเปิดให้บริการ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลจุฬารัตน ์1 สุวรรณภูมิ 5 26 

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2  3 - 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 46 193 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 5 26 

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จํากัด 

สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - 

โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 28 139 

บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง 5 50 

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จํากัด   

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช 3 56 

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จํากัด 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 21 141 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จุฬารัตน์ 304 12 59 

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด 

โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 10 59 

รวม 143 749 
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(2) อัตราการใช้บริการ 

อตัราการใชบ้ริการของกลุ่มผูป่้วย ประเมินจากจาํนวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการ

ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทั้งน้ี ในปี 2559, 2560  กลุ่มผูป่้วยนอกมีอตัราการ

ใชบ้ริการเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 69.9 เป็นร้อยละ 71.1 และลดลงเป็นร้อยละ 70.5 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มจาํนวน

ห้องตรวจผูป่้วยนอกเพื่อรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มผูป่้วยในปี 2560 และ 2561 มี

อตัราการใชบ้ริการ (อตัราการครองเตียง) ลดลงจากร้อยละ 66.5 เป็นร้อยละ 65.5 สอดคลอ้งกบันโยบายเพิ่ม

จาํนวนเตียงของบริษทัเพื่อรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึน  

• กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2559 2560 2561 

จาํนวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) * 121 127 131 

จาํนวนวนั 366 365 365 

ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด(ครั้ ง) ** 3,081,330 3,232,180 3,343,830 

จาํนวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (ครั้ ง) 2,152,840 2,296,828 2,357,117 

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 69.9 71.1 70.5 

• กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2559 2560 2561 

จาํนวนเตียงให้บริการ(เฉลี่ย) * 505 586 649 

จาํนวนวนั 366 365 365 

ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด(เตียง) 184,887 213,994 236,840 

จาํนวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (เตียง) 140,821 142,222 155,132 

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 76.2 66.5 65.5 

 

หมายเหตุ :* จาํนวนห้องตรวจและจาํนวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง คาํนวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างตน้งวดและปลายงวด 

                  ** ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุดประเมินโดยผูบ้ริหารบริษทัฯ ประมาณ 70 ครั้ งต่อห้องต่อวนั 

2.1.3 บริการแพทย์แผนไทย 

 บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทยแ์ผนไทย จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองคร์วม บริษทัฯ จงึ

ใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ให้เป็นท่ีตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬา

รัตน”์ ให้บริการ 3 กลุ่ม คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความชาํนาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ี คลินิก

แพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์ เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 
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2.1.4  ธุรกิจจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัย่อยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั (“ไทยแอมดอน”) ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ และจดัจาํหน่าย

เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผ่าตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน

เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์นาํเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจาํหน่าย

ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี ไทยแอมดอนอยู่ระหว่างการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนการ

จดัจาํหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอื่นในอนาคต  นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรม

ผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจโรงพยาบาล 

2.2  การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด 

      กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดด้าํเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การนาํบริการและการ

รักษาพยาบาลให้เขา้ถึงประชาชนให้ไดทุ้กกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพื้นท่ีท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริษทัฯ   โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริการทั้งระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ  เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก และตั้งเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใต้

คอนเซ็ป” The Star of  the East” และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึงพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียุติธรรม โดยเน้นความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นสําคญั (Patient Safety) 

อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค

ตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผ่านศูนย์

การแพทยเ์ฉพาะทาง  

 ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริษทัฯท่ีจดัอยู่ในระดบัทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน ์ 3 

อินเตอร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถให้บริการ

ตรวจรักษาในระดบัตติยภูมิ Execellent Center  ในส่วนของคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนกั

น้อยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติและศูนยร์ักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนยร์ักษาโรคมะเร็งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อม

ลูกหมาก และศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุม

พื้นท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั) จงัหวดั

กรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนกิ่งแกว้ อาํเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จงัหวดั

สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อาํเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรม

เวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อาํเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคม

อุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัปราจีนบุรี และอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ปี2559 เพิ่มสาขาท่ี

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง  และในปี 2561 เพิ่มสาขาท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นไดว้่าพื้นท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อยู่ในเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ 
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ลักษณะลูกค้า  

(1) ลูกค้าทั่วไป ประกอบด้วย 

• กลุ่มลูกค้าเงินสด : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง โดยกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางข้ึนไป ซ่ึงมีท่ีอยู่อาศยัหรือสถานท่ีทาํงาน ใน

พื้นท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษทัฯ หรือเป็นผูท่ี้

มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เน้นการให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์

ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ 

• กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยท่ีองคก์รตน้สังกัดไดท้าํสัญญา

ขอ้ตกลงไวก้บัทางบริษทัฯ ซ่ึงองคก์รตน้สังกดัจะเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรักษาท่ีเกิดข้ึน 

หรือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากบัองคก์รตน้

สังกดัหรือบริษทัประกนัโดยตรง ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้คู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของ 

ธุรกิจประกนั และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

• กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : ไดแ้ก่ ผูเ้จ็บป่วยจากการประสบ

อุบติัเหตุทางจราจร ซ่ึงเขา้รักษาตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดย

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ ์ ถนนกิ่งแกว้ และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี

อุบติัเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยครั้ ง ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนยอ์ุบติัเหตุฉุกเฉิน เพื่ออาํนวยความ

สะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ และทาํให้โรงพยาบาลสามารถจดัส่งรถพยาบาลไปให้บริการในท่ีเกิด

เหตุไดอ้ย่างทนัท่วงที ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และจะเบิกค่าใชจ้่าย

ในการรักษาจากบริษทัประกนัท่ีทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี แก่ผูเ้จ็บป่วยหรือคู่กรณี

ของผูเ้จ็บป่วย 

• กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการทํางาน : ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทัหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการทาํงาน ซ่ึงเขา้รับการรักษา

ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความ

พร้อมและความเช่ียวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บท่ีมือและการต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

(Micro Surgery) สามารถให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มน้ีไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี 

โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายจากผูป่้วย และจะเบิกค่าใชจ้่ายในการรักษาจาก

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากการทาํงาน ในภายหลงั  

 

(2) ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ 

• กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม : ตามพระราชบัญญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงกาํหนดให้

ลูกจา้งตอ้งถูกหักเงินค่าจา้งรายเดือนและนาํส่งเขา้กองทุนประกนัสงัคม โดยลูกจา้งท่ีถูกหักเงิน

ดงักล่าวสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยู่ในเครือข่ายประกนัสังคมซ่ึงลูกจา้งได้
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เลือกไวโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่าย ทั้งน้ี โรงพยาบาลท่ีรับผูป่้วยประกนัสังคมจะไดร้ับค่าบริการทาง

การแพทยจ์ากสํานกังานประกนัสังคมใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มี

อตัรา 1,460 บาทต่อคนต่อปี  ในเดือนกรกฏาคม 2560 ประกาศอตัรา 1,500 บาทต่อคนต่อปี) และ

ค่าบริการส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 3 หัวขอ้ 14 การ

วิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ)  

• ปี 2561 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉลี่ยภายใตก้ารดูแลประมาณ 421,018 ราย  โดยภายหลงัจาก

ท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดร้ับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 

บริษทัฯ สามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนตามเกณฑ์ของสํานกังานประกนัสงัคมเพิ่มข้ึน

สูงสุดเป็นประมาณ 437,500 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ

สามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มี

นโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อ

รองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

• ลูกค้าตามโครงการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ 3 ในกรณีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  เป็นการรับส่งต่อผูป่้วยหัวใจในพื้นท่ีจงัหวดั

สมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาล

เอกชนท่ีมีปัญหาการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรคหัวใจท่ีมีการรอนาน ทั้งน้ีโรงพยาบาลจะไดร้ับ

ค่าบริการทางการแพทยจ์ากสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่านํ้าหนกั

สัมพทัธ์ (Relative Weighted ) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่งตวั ว่าอยู่ในเขตพื้นท่ี หรือ

นอกเขตพื้นท่ี และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพิ่ม 

 (ข)  สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจท่ีกาํลงัเติบโตสูง เน่ืองจากไดร้ับปัจจยัหนุนมาจากภาครัฐ

และเอกชนท่ีพยายามผลกัดนัให้ไทยเป็นหน่ึงใน “Medical Hub of Asia”  ในขณะเดียวกนัก็เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้ง

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการกลุ่มเดิม และผูป้ระกอบการหน้าใหม่ โดยกลุ่มทุนเชนโรงพยาบาลไดเ้ดินหน้าขยายธุรกิจจาก

การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ และเขา้ซ้ือกิจการหรือเขา้ถือหุ้นในโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก หรือแมแ้ต่การปรับ

รูปแบบธุรกิจให้สอดรับกลบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและรองรับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีเพิ่มมากข้ึนทั้งจากใน

ประเทศและต่างประเทศ โดย “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” (BDMS) ของนายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซ่ึงนบัเป็น

ผูน้าํในตลาดแห่งน้ี ไดข้ยบัตวัรองรับความตอ้งการดว้ยการซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนถนนวิทยุเพื่อพฒันาเป็นศูนย์

สุขภาพครบวงจร “BDMS Wellness Clinic” แห่งแรกในเอเชีย ดา้น “กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี” ของ “นายแพทยบุ์ญ วนา

สิน” ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี ริเร่ิมโครงการ JIN Wellbeing County ย่านรังสิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพกัอาศยั

สําหรับผูสู้งวยัและให้บริการทางการแพทยอ์ย่างครบวงจร ภายใตค้อนเซปต์เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวยัเกษียณ หรือแมก้ระทั่ง

ความเคลื่อนไหวของอาทิตย ์ อุไรรัตน์ อดีตผูบ้ริหารและเจา้ของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ท่ีพยายามหวนกลบัมาสู่ธุรกิจ

โรงพยาบาลและสุขภาพอีกครั้ ง ดว้ยการนาํเสนอแผนการก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยูอนิเตอร์เนชัน่แนล (RSU International 
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Hospital: RIH) ขนาด 304 เตียงบนพื้นท่ี 11 ไร่ ในย่านธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 

2020  

ส่วนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการนอกอุตสาหกรรมก็มีเพิ่มมากข้ึนทั้งกรณีของกลุ่มบมจ.พฤกษา 

โฮลด้ิง ซ่ึงตอ้งการเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ีเน่ืองจากตอ้งการเพิ่มเติมรายไดป้ระจาํ และลดทอนความเส่ียงจากความผนัผวน

ของธุรกิจท่ีอยู่อาศยัหรือกรณีของกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ (CP) มหาอาณาจกัรธุรกิจมูลค่านบัลา้นลา้นบาทและครอบคลุม

ธุรกิจหลากหลายของธนินท์ เจียรวนนท์ ท่ีมีแผนขยายแนวรุกเขา้สู่ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการดา้นสุขภาพดว้ยการจดัตั้ง 

บริษทั ซีพี เมดิคลั เซ็นเตอร์ ในช่วงปีท่ีผ่านมา เช่นเดียวกบัความเคลื่อนไหวของเจริญ สิริวฒันภกัดี ท่ีกาํลงัจะขยายการ

ลงทุนเขา้สู่ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการสุขภาพดว้ยเช่นกนั และการท่ี บมจ. สหยูเน่ียน หรือ SUC เขา้ซ้ือหุ้น บมจ. เค พี

เอ็น เฮลท์แคร์ หรือ KPNHC สัดส่วน 25% ซ่ึงประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาลรับรักษาคนไขใ้ห้บริการดา้น

สาธารณสุขท่ีเกี่ยวขอ้ง ตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา ขณะน้ีเป็นช่วงกาํลงัเร่ิมโครงการลงทุน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาก่อสร้าง 

จดัหาเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เกี่ยวขอ้ง  

จากการเขา้มาของกลุ่มผูป้ระกอบการหน้าใหม่ พบว่ามีปัจจยัมาจากความพยายามปรับสัดส่วนรายไดด้ว้ยการ

สร้างพอร์ตรายไดป้ระจาํ (Recurring Income) และเป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์สร้างความมัน่คงดา้นรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ไม่ผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากนกั ขณะเดียวกนัยงัเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงตํ่าท่ีมีผลการดาํเนินงานขยายตวัต่อเน่ืองทุกปี

อีกดว้ย และเน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มทุนท่ีมีพอร์ตการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยู่แลว้ในมือทาํให้การรุกเขา้มาสู้ธุรกิจ

โรงพยาบาลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเอื้ออาํนวยโอกาสการขยายธุรกจิให้ครบวงจรมากยิ่งข้ึน   

ปัจจุบนัจากผลสาํรวจโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติพบว่า 

จาํนวนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีมากถึง 347 แห่ง ประกอบดว้ย 

1. โรงพยาบาลขนาดน้อยกว ํ่า 31 เตียง มีจาํนวน 83 แห่ง หรือร้อยละ 23.9  

2. โรงพยาบาลขนาด 31 - 50 เตียง มีจาํนวน 46 แห่ง หรือ ร้อยละ 13.3  

3. โรงพยาบาลขนาด 51 – 100 เตียง มีจาํนวน 100 แห่ง หรือร้อยละ 28.8  

4. โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 100 เตียง มีจาํนวน 118 แห่ง หรือ ร้อยละ 34.0 

 
ทั้งน้ี กลุ่มทุนโรงพยาบาลเชนต่างๆ ก็ยงัคงมีโครงการพฒันาก่อสร้างเพิ่มข้ึนในแต่ละปี ซ่ึงนอกจากความตอ้งการ

ดา้นเงินลงทุนมหาศาลแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงประเด็นดา้นบุคลากรทางการแพทยด์ว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี บุคลากรทางดา้น

การแพทยมี์จาํนวนจาํกดั ทาํให้มีการดึงตวักนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัหรือแมแ้ต่การดึงแพทยม์าจากโรงพยาบาล
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รัฐเอง โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์มกัจะเป็นท่ีตอ้งการของธุรกิจน้ี ทาํให้ความกดดนั

ของกลุ่มผูป้ระกอบการหน้าใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มาในธุรกิจน้ีคือการสร้างความน่าเช่ือถือท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสั่งสมช่ือเสียง 

อย่างไรก็ตามจากงานวิจยัของศูนยว์ิจยักสิกร พบว่า “ในปี 2561 ตลาดคนไขใ้นประเทศยงัคงถูกกดดนัจากปัญหา

กาํลงัซ้ือท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัทัว่ถึง ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีเน้นตลาดคนไทยเผชิญการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ดี จาก

จาํนวนผูสู้งอายุไทยยงัคงเพิ่มข้ึน จึงกลายเป็นโอกาสท่ีจะขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มดงักล่าว แต่เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มี

รายไดไ้ม่สูงนกั ดงันั้น โรงพยาบาลเอกชนท่ีเจาะตลาดผูสู้งอายจุะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

หรือกาํลงัซ้ือของลูกคา้กลุ่มน้ีดว้ย โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือปานกลาง

ข้ึนไป หรือมีรายไดต้ั้งแต่ 100,000 บาทต่อปีข้ึนไป (ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน) 

                ขณะท่ี ตลาดคนไขต่้างชาติยงัคงเป็นตวัขบัเคลื่อนท่ีสําคญัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล

เอกชนท่ีจบัตลาดคนไข้ต่างชาติ ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดว่าปี 2561 จะมีคนไข้ชาวต่างชาติมาใชบ้ริการรักษาพยาบาล

ประมาณ 3.42 ลา้นครั้ ง แบ่งเป็น Medical Tourism ประมาณ 2.5 ลา้นครั้ ง และกลุ่ม EXPAT ประมาณ 9.2 แสนครั้ ง โดย

กลุ่มคนไข้ชาวเอเชีย โดยเฉพาะญ่ีปุ่น เมียนมาและจีน จะเขา้มามีบทบาทเพิ่มข้ึนทดแทนกลุ่มคนไข้ตะวนัออกกลางท่ีมี

บทบาทลดลง (Figure A) เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนนโยบายรักษาพยาบาลภายในประเทศ รวมถึงการพฒันาระบบ

สาธารณสุขในประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับหรือจูงใจให้คนในประเทศหันมาใชบ้ริการมากข้ึน  

 

 
Figure A 

 

และหากพิจารณาจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาไทยประกอบกบัแนวโน้มของคนจีนท่ีเดินทางไป

รักษาพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มข้ึนนั้น ทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาด Medical Tourism ไป

ยงักลุ่มลูกคา้จีนมากข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการในเร่ืองของความงาม (Beauty) ท่ีคนจีนให้ความสนใจเพิ่มข้ึน ซ่ึงไทยเองก็

ค่อนขา้งมีศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น ศลัยกรรมความงามบนใบหน้า ภาวะมีบุตรยาก รวมถึงบริการทางการแพทยท่ี์ไม่

ซับซ้อน เช่น ทนัตกรรม (Dental) เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-aging) หรือแมแ้ต่ตรวจสุขภาพ (Health checks) แต่ทั้งน้ี 

ผูป้ระกอบการไทยก็อาจจะตอ้งเผชิญการแข่งขนักบัญ่ีปุ่น เกาหลีใตแ้ละมาเลเซีย ซ่ึงเป็นตลาดหลกัของกลุ่ม Medical 

Tourism ชาวจีนเช่นกนั (Figure B) ทั้งน้ี ศนูยว์ิจยักสิกรประเมินวา่ ในปี 2561 จาํนวนนกัท่องเท่ียว Medical Tourism ชาว

จีนเดินทางไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีประมาณ 630,000-650,000 ราย ซ่ึงจากจาํนวนดงักล่าว คาดว่ามีไม่ตํ่ากว่า 40,000 

ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.0 เท่านั้น  ท่ีเดินทางมาประเทศไทย” 
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Figure B 

 

 

 

 

โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีน่าสนใจและเป็นโอกาสคือ 

1. กลุ่มลูกคา้ท่ีมีภาวะมีบุตรยาก  

จากการท่ีรัฐบาลจีนประกาศให้ประชากรมีบุตรคนท่ี 2 ได ้และมีคู่สมรสชาวจีนกว่า 90 ลา้นคู่ท่ีตอ้งการมีบุตรคนท่ี 

2 โดยเฉพาะคนท่ีมีภาวะมีบุตรยาก ซ่ึงเดิมทีไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศปลายทาง ท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ชาวจีนเลือกเดินทางเขา้มารับการรักษาหรือขอคาํแนะนาํเกี่ยวกบัปัญหาดงักล่าว จึงนบัเป็นโอกาสของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนไทยท่ีจะเจาะตลาดลูกคา้เซ็กเมนต์ใหม่กลุ่มน้ี 

2. กลุ่มลูกคา้ท่ีเน้นการดูแลดา้นความงาม  

จากกระแสความงาม (Beauty) ของคนจีนท่ียงัมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงนอกจากการผา่ตดัศลัยกรรมบนใบหน้าแลว้ ยงั

มีบริการดา้นความงามอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะไดร้ับความนิยมเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นบริการทางการแพทยท่ี์ไม่ซับซ้อน 

เช่น ทนัตกรรม (Dental) การดูแลผิวพรรณ เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-aging) หรือแมแ้ต่การดูแลสุขภาพเชิงบาํบดั

ต่างๆ (Wellness) เช่น ตรวจสุขภาพ การฟ้ืนฟูหรือพกัฟ้ืนสุขภาพร่างกายในกลุ่มผูสู้งอายุ ก็ไดร้บัความนิยมเพิ่มข้ึน

เช่นกนั และน่าจะเป็นโอกาสในการเจาะตลาดของผูป้ระกอบการไทย 

ท่ีมา: http://gotomanager.com “ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ สมรภูมิใหม่กลุ่มทุนใหญ่ไทย” 

ท่ีมา: บทวิจยักสิกร, ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี’61 

ภาพรวมธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช” ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว หรือ LPH  กล่าวว่า “ในช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยเป็นช่วงของการลงทุนขยายธุรกิจแทบทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็น

จงัหวะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผลให้จาํนวนคนไขท้ั้งในและต่างชาติ “ลดลง” ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสให้โรงพยาบาล

http://gotomanager.com/
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เอกชนหันมาเน้นขยายการลงทุน เพื่อรอเศรษฐกจิฟ้ืนตวัและจาํนวนคนไขก้ลบัมา” ทว่า เม่ือธุรกิจอยู่ในช่วงการขยายการ

ลงทุน ส่ิงท่ีตามมาคือ “อตัราการเติบโตของกาํไร” จึงชะลอตวัเม่ือเทียบกบัช่วงท่ีไม่มีการลงทุนอตัราการเติบโตของกาํไรจะ

เติบโตดี แต่ดร.องักูรมองว่า เป็นเพียงผลกระทบ “ระยะสั้น”เท่านั้น ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติของธุรกิจทัว่ไป หรือแมแ้ต่ธุรกิจ

โรงพยาบาลท่ีเม่ือมีการลงทุนใหม่ จะตอ้งรับรู้ผลของการ “ขาดทุน”ไม่ตํ่ากว่า 2-3 ปีหรือจนกว่าธุรกิจจะอยู่ตวั “ในระยะสั้น

อาจกระทบอตัราการเติบโตของกาํไร แต่ในระยะยาวโรงพยาบาลก็จะกลบัมาเติบโตเช่นเดิม หรือ อาจเติบโตมากกว่าเดิม 

จากฐานลกูคา้จาํนวนเพิ่มข้ึน” ทางดา้นศูนยว์ิจยักสิกรระบุว่า ตลาดคนไขใ้นประเทศท่ีมีแนวโน้มแข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการ

โรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะท่ีพึ่งพาสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้คนไทยและเน้นจบัตลาดชนชั้นกลางคงตอ้งหันมาใชก้ล

ยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว ้ ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ การมองหาตลาดใหม่โดยเฉพาะการเจาะตลาดผูสู้งอายุท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึน  

แต่ประเด็นสําคญัคือ ผูสู้งอายุไทยส่วนใหญ่มีกาํลงัซ้ือไม่สูงหรือมีขอ้จาํกดัทางดา้นรายได ้ ดงันั้นโรงพยาบาล

เอกชนท่ีเจาะตลาดผูสู้งอายุจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือกาํลงัซ้ือของลูกคา้กลุ่มน้ีดว้ย โดย

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือปานกลางข้ึนไปหรือมีรายไดต้ั้งแต่ 100,000 

บาทต่อปีข้ึนไป(ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน) ซ่ึงคาดว่าลูกคา้กลุ่มน้ี ยงัตอ้งการความ

สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเขา้ใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลเอกชนแต่อาจจะเลือกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ี

มีค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่สูงเกินไป 

ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/793670 

 

สําหรับความตอ้งการจากผูป่้วยต่างชาติ ทางดา้น EIC คาดวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียวจีนมีแนวโน้มกลบัมาฟ้ืนตวัเป็น

บวกภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2019 โดยประเมินว่าผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มท่ีภูเก็ตไดผ้่านจุดตํ่าสุดในเชิงอตัราการ

เปลี่ยนแปลงเทียบกบัปีก่อนหน้าในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2018 นอกจากนั้นจาํนวนนกัท่องเท่ียวจนีจะทยอยปรับตวัสูงข้ึนจาก

มาตรการของภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่และโปรโมทการท่องเท่ียว รวมทั้งอา้งอิงจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีกลบัมา

ขยายตวั 8 เดือนภายหลงัการปราบทวัร์ศูนยเ์หรียญในเดือนตุลาคม 2016 นอกจากน้ี อีไอซีมองว่าการเติบโตของจาํนวน

นกัท่องเท่ียวจีนในปี 2019 จะไดแ้รงสนบัสนุนจากนกัท่องเท่ียวจนีอีก 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางดว้ย

ตวัเอง (Freely Independent Traveler: FIT) นกัท่องเท่ียวจีนแบบกลุ่มทวัร์ท่ีมีรายไดป้านกลางในเมืองรอง และนกัท่องเท่ียว

จีนเชิงสุขภาพท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

 กลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนเชิงสุขภาพท่ีแมจ้ะยงัมีจาํนวนไม่มากแต่มีการใชจ้่ายดา้นสุขภาพสูง จนีกาํลงัเผชิญ

ปัญหาดา้นโครงสร้างประชากร 2 ดา้นคือสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีสูงถึง 17.3% ของจาํนวนประชากรทั้งประเทศ 

ในขณะท่ีอตัราการเกิดลดลงเหลือ 3.5%YOY ในปี 2017 แมร้ัฐบาลจีนจะอนุญาตให้มีลูก 2 คนไดต้ั้งแต่ปี 2016 ส่งผลให้

ประชากรผูสู้งอายุจีนและคู่สมรสจีนท่ีตอ้งการมีลูกมีศกัยภาพเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย ไทยเองก็

ตั้งเป้าหมายเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและไดร้ับการจัดอนัดบัท่ี 6 จาก International Healthcare Research 

Center’s Medical Tourism Index ในปี 2017 ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบดา้นบุคลากร มาตรฐาน และอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์มี

คุณภาพ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยรายงานว่า ในปี 2017 ไทย

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 66,492 ราย สร้างรายได ้ 2.3 หม่ืนลา้นบาท และคาดวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ในปี 2018 จะเพิ่มข้ึน 13.9%YOY เป็น 2.6 หม่ืนลา้นบาท  

ทั้งน้ี ไทยตอ้งการเพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจีนซ่ึงเดินทางเขา้มารับบริการในไทยมากเป็นอนัดบั 1 และมี

การใชจ้่ายสูงท่ีสุดในนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่ม โดยเจาะกลุ่มผูสู้งอายุจนีราว 240 ลา้นราย ดว้ยบริการรักษาโรครา้ยแรง เช่น โรค
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หลอดเลือด โรคกระดูก โรคทางเดินอาหารและตบั โรคมะเร็ง และโรคสมอง ขณะเดียวกนัก็จบักลุ่มคู่สมรสจีนกวา่ 90 ลา้น

คู่ท่ีตอ้งการมีบุตรคนท่ี 2 ดว้ยการทาํเด็กหลอดแกว้ในไทยท่ีมีอตัราความสําเร็จ 60% ซ่ึงสูงกว่า 30% ในจนี ส่วนค่าใชจ้่ายใน

ไทยก็ถูกกว่าเฉลี่ยราว 2-4 แสนบาทต่อหัวต่อทริป นอกจากน้ี ยงัมุ่งเป้ากลุ่มชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาไทยเพื่อเขา้รับบริการ

ดา้นเวชศาสตร์ชะลอวยัและความงาม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใชจ้่ายสูงท่ีสุดเฉลี่ย 2-7 แสนบาทต่อหัวต่อทริป จาํนวนและรายไดจ้าก

นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจีนเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในปี 2019 และระยะต่อไป ส่วนหน่ึงมาจากมาตรการส่งเสริมของ

รัฐบาล ทั้งการขยายเวลาพาํนกัในไทยเป็น 90 วนั สําหรับผูป่้วยจนีและผูติ้ดตาม และการโปรโมตการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ใน 5 เมืองหลกัของจีน อีกส่วนหน่ึงมาจากความตอ้งการของจีนเองท่ียินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากข้ึนเพื่อเขา้ถึงการบริการ

ท่ีไดม้าตรฐานในไทย เช่น การทาํเด็กหลอดแกว้ เป็นตน้ 

ท่ีมา: SCB Economic Intelligence center, In focus : 3 ประเด็นน่าสนใจสําหรับเศรษฐกิจไทย ปี 2019 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมยงัโตต่อเน่ืองประมาณ 5%-7% ต่อปี แมอ้ตัราการเติบโตของคนไขจ้าก

ตะวนัออกกลางจะชะลอตวัลง เช่นเดียวกนักบัทางดา้นทริสเรทต้ิงท่ีคาดการณ์ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะ

ยงัคงโตต่อเน่ืองได ้5%-7% ต่อปี ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า  โดยการเติบโตจะมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ  

- จาํนวนประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน  

- ความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงช่วยชดเชยความตอ้งการจากกลุ่มประเทศใน

ตะวนัออกกกลางท่ีชะลอตวัลง 

โดยคาดว่าการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมน่าจะลดลง โดยบริษทัส่วนใหญ่น่าจะเน้นการยกระดบัการให้บริการ

และการเพิ่มอตัราการครองเตียง นอกจากน้ี ค่าใชจ้่ายในการรักษาท่ีเพิ่มข้ึนประกอบกบัการท่ีประชากรมีอายุท่ียืนยาวข้ึนทาํ

ให้คาดว่าบริษทัประกนัสุขภาพจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในอุตสาหกรรมน้ี ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

สามารถเติบโตไดต่้อเน่ืองในระยะยาว 

 

ทั้งน้ีทั้งนั้นทริสเรทต้ิงไดส้รุปประเด็นสําคญัถึงแนวโน้มในอนาคตไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเปลี่ยนไป 

ผูป่้วยจากกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางถือเป็นกลุ่มผูป่้วยต่างชาติหลกัท่ีเขา้มารับบริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี ราคานํ้ามนัท่ีปรับลดลงอย่างมากในปี 2558 ส่งผลให้อตัราการเติบโตของผูป่้วยจากกลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลางลดลง ทาํให้การเติบโตของรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติมีแนวโน้มลดลง  จากขอ้มูลรายไดร้วมของ

ผูป่้วยต่างชาติของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) และโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ (BH) พบว่ารายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติมี

อตัราการเติบโตเพียง 6% ต่อปี ในช่วงปี 2559-2560 ลดลงจากเคยเติบโตประมาณ 11% ต่อปีในช่วงปี 2556-2558 โดย

ตวัเลขรายไดร้วมจากผูป่้วยในกลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) สูงกวา่รายไดร้วมจากผูป่้วยในกลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลางตั้งแต่ปี 2559 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/5660
https://www.scbeic.com/th/detail/product/5660
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Figure C: Patient structure (2011)* 

Krungsri Research 

Source: Sources: NSO, MOC, MOPH 

*Note: Sourced from an NSO survey in 2011 

2. โรงพยาบาลเอกชนเน้นการยกระดบัการให้บริการ 

ทริสเรทต้ิงคาดผูป้ระกอบการในตลาดจะเน้นการเติบโตจากภายใน การควบรวมกิจการน่าจะยงัคงมีอยู่อยา่งต่อเน่ือง 

แต่ขนาดของการควบรวมอาจจะไม่ใหญ่มากเหมือนในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาโดยผูเ้ล่นรายใหญ่จะเน้นการยกระดบัการ

ให้บริการและเพิ่มอตัราการครองเตียงของโรงพยาบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ดว้ยจาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีอยู่จาํกดัทาํ

ให้การขยายธุรกิจโดยการเพิ่มจาํนวนโรงพยาบาลทาํไดย้ากข้ึน จากตวัเลขขององคก์ารอนามยัโลกปี 2558 พบว่าจาํนวน

แพทยแ์ละพยาบาลของประเทศไทยมีสัดส่วนแพทยพ์ียง 0.47 คนต่อประชากร 1,000 คน และมีพยาบาล 2.294 คนต่อ

ประชากร 1,000 คน ซ่ึงนบัว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีพฒันาแลว้อย่าง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสิงคโปร์ โดย

ประเทศเหล่าน้ีมีจาํนวนแพทยม์ากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แมว้่าในขณะน้ีประเทศไทยจะผลิตแพทยไ์ดร้าว 3,000 

คนต่อปี ก็ยงัจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 10 ปีในการเพิ่มสัดส่วนแพทยใ์ห้เป็น 1 คนต่อประชากร 1,000 คน 

 

3. ธุรกิจประกนัสุขภาพจะมีบทบาทสําคญั 

ทริสเรทต้ิงคาดว่าธุรกิจประกนัสุขภาพจะมีบทบาทสําคญัในธุรกิจการแพทยข์องไทย ความแออดัในโรงพยาบาลรัฐ

และระยะเวลาในการรอรับการรักษาท่ีค่อนขา้งนานทาํให้ผูป่้วยท่ีมีฐานะปานกลางถึงสูงมีแนวโน้มท่ีจะไปรับบริการท่ี

โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้่ายการให้บริการทางดา้นสุขภาพท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอตัรา 3%-5% ต่อปี 

ทาํให้จาํนวนประชาชนหันไปทาํประกนัสุขภาพเพิ่มมากข้ึนเพื่อช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายในกรณีเจ็บป่วย จากขอ้มูลรายไดร้วม

ของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ พบว่าสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัประกนัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัประกนัของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพพบว่ามีสัดส่วนประมาณ 23.3% ของรายไดก้ารให้บริการ

รวมในปี 2560 เพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีสัดส่วนเพียง 15.3% ของรายไดก้ารให้บริการรวมในปี 2555 ในขณะท่ีสัดส่วนรายไดจ้าก

บริษทัประกนัของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์เพิ่มข้ึนเป็น 13.8% ของรายไดก้ารให้บริการรวมในปี 2560 จากเดิมท่ีมีสัดส่วน

เพียง 11.9% ของรายไดก้ารให้บริการรวมในปี 2555 
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ทางด้านศูนยว์ิจยักสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัสุขภาพเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีโอกาส

เติบโตดีกว่าเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากกระแสการต่ืนตัวและใส่ใจดูแลสุขภาพของผูค้นทาํให้ความต้องการสินคา้ และบริการท่ี

เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์

ทั้งเพื่อการรักษาและการป้องกัน หรือแม้กระทั่งกระแสการให้ความสําคญั กับการเสริมสร้างบุคลิกและความงาม การจัด

กิจกรรมกีฬา ธุรกิจออกกาํลงักาย เป็นตน้ สําหรับธุรกิจกลุ่มน้ี ท่ีหยิบยกมา คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงประเมินวา่จะยงัมี

แนวโน้มเติบโตจากการขยายกิจการ ของผูป้ระกอบการและค่ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามกลุ่มโรคท่ีปัจจุบันมี

ความซับซ้อนมากข้ึน ขณะท่ีความต้องการใชบ้ริการทางการแพทยมี์แนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยกลงักา้วเข้า

สู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 (ประชากรอายุ 65 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 14 ของจาํนวนประชากร

ทั้งหมด) 

 

ท่ีมา: ศูนยว์ิจยักสิกร, เปิดโผธุรกิจรุ่งปี ‘62 
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สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล

ของกลุ่มบริษทั โดยพื้นท่ีดังกล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั

สมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดงักล่าว ไดแ้ก ่

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคียง ที่ต้ัง 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลพร้ินซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ้า สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลสําโรงการแพทย ์ สมุทรปราการ 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 

 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 

 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลบางนา 2 สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา(โสธราเวช) ฉะเชิงเทรา 

 โรงพยาบาลวิภารามอมตะ ชลบุรี 

 

จากการท่ีมีจาํนวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นท่ีเดียวกนั เป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็

ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพื้นท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลายดา้น ไดแ้ก่  

• บุคลากรทางการแพทยข์องกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายดา้น และมีศูนย์

การแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐานอาทิเช่น  

- คลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญดา้นต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งน้ี โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เป็นศนูยก์ลางในการดูแลผูป่้วย

บาดเจ็บทางมือ ในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก 

- ศูนยร์ักษาโรคหัวใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ

วินิจฉัยเบ้ืองตน้ การใส่ขดลวดและทาํบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตดัหัวใจ

เป็นศูนยร์ับส่งต่อผูป่้วยหัวใจ ของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

- ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนกัน้อย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศูนยร์ับส่งต่อผูป่้วย   

        วิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนกัน้อย ของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นตน้   

• ความเพียบพร้อมทั้งในดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานท่ี โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยมี์

ความทนัสมยัและครบครัน จาํนวนห้องตรวจผูป่้วยและจาํนวนเตียงผูป่้วยอยู่ในระดบัสูง เพียงพอต่อการ
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ให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานท่ีในโรงพยาบาลมีความสวยงาม 

เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภยั   

• ทาํเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถ

เดินทางมาถึงไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั้งดา้นคุณภาพในการให้บริการ และ

ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ดงันั้นเพือ่เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันาและปรับกลยุทธ์การแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 9 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 4 แห่ง ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีมี

ศกัยภาพ กระจายอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง รวมทั้ง

ครอบคลุมพื้นท่ีทางฝั่งตะวนัออกของกรุงเทพฯ (เขตประเวศ และเขตลาดกระบงั) ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม และเขต

ชุมชนท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ทาํให้บริษทัฯ สามารถให้บริการแก่

กลุ่มผูป่้วยทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการภาครัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเครือข่ายของบริษทัฯยงัส่งผล

ให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็นต่อไปน้ี  

• การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากการใชอุ้ปกรณห์รือ

เคร่ืองมือในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกนั  

• การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) โดยการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและ

เวชภณัฑ์ระหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพื่อนาํสินคา้มาใชท้ดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 

• การบริหารบุคลากรทางการแพทย ์ บริษทัฯ มีบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ี

สามารถหมุนเวียนไปยงัโรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   

(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป อาทิ ลูกคา้เงินสด ลูกคา้คู่สัญญา ลูกคา้กองทุนเงิน

ทดแทนฯ เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้โครงการสวสัดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลากหลาย ส่งผลให้รายไดข้อง

บริษทัฯมีความสมํ่าเสมอ และเป็นผลให้บริษทัฯ บริหารและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 

นโยบายหลกัของบริษทัฯยงัคงมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากลกูคา้กลุ่มทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีมีอตัรากาํไรสูงกว่า

กลุ่มลูกคา้ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ในปี 2559 และในปี 

2560 และ 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 และร้อยละ 63 ตามลาํดบั การท่ีสัดส่วนในปี 2560 และ 2561 เพิ่มข้ึนเพราะ

โรงพยาบาลเปิดให้บริการในส่วนของการขยายอาคารให้รองรับการเติบโตของผูป่้วยไดต้ั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ส่งผลให้

รายไดแ้ละจาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลระหว่างปี 

2557 ถงึปี 2561 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึนจาก 1,363.26 ลา้นบาท เป็น 2,754.77 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 

19.23 ต่อปี บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มจาํนวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล การปรับปรุง
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อาคารสถานท่ีให้ทนัสมยั รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการศูนยหั์วใจครบวงจร ศนูย์

หลอดเลือดสมอง ศูนยม์ะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยุทธ์

การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การออกบูธตามหมู่บา้นและการตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้ความรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัการดูแล และการใชชี้วิตท่ีลดปัจจยัเส่ียง   รวมถึงการให้ส่วนลดแกผู่ป่้วยท่ีทาํประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั

ท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ  

(3) คุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสําคญัของปัจจยัดงักล่าว โดยไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายสําหรับการให้บริการ เพื่อมัน่ใจว่าผูป่้วยจะไดร้ับ

การบริการท่ีมีคุณภาพดงัน้ี  

• การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  

• การประเมินผูป่้วย การวิเคราะห์ การวินิจฉัย แผนการรักษา และการประเมินซํ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

• การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง  

• การจาํหน่ายผูป่้วย รวมถึงการดูแลภายหลงัจากการเร่ิมรักษาท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยใชก้าํหนดมาตรฐานตามองคก์ารอนามยัโลก (World 

Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรม

ทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผูป่้วยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น

ผูป่้วยเป็นจดุศูนยก์ลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี จากการพฒันายกระดบัคุณภาพในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 

ไดร้ับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 

และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามลาํดบัไดร้ับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 และมีการรับรองต่ออายุทุก 2 ปี และในปี 

2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation) จากสหรัฐอเมริกา  และมีการ

รับรองต่ออายุทุก 3 ปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อความพร้อมในการจดัหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทนัสมยั และช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจรักษาโรคให้

ถูกตอ้งแม่นยาํมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัให้ความสําคญักบัการสรรหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทั้งทีม

พยาบาลและบุคลากรสนบัสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพือ่ความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี 

บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แกพ่นกังานเป็นประจาํ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีหน้าท่ี

ติดต่อกบัลูกคา้ จะตอ้งเขา้อบรมความรู้ในการให้บริการตามโปรแกรมท่ีกาํหนดอย่างต่อเน่ือง    
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(4)    การกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคลอ้งกบัชนิดและความรุนแรงของโรค และอยู่ใน

ระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาลแห่งอื่นในพื้นท่ีใกลเ้คียงได้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายแข่งขนัดา้นอตัราค่า

รักษาพยาบาล เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการให้บริการได ้

(5)    การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม 

การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ เพื่อสร้างการรับรู้

ในความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยบริษทัฯ ไดอ้อกบูธทาํกิจกรรม รวมทั้งจดังาน

นิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงบทบาทท่ีสําคญัต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี

หน้าท่ีตอบแทนต่อสังคม ดงัเห็นไดจ้ากปรัชญาการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวว้่า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็น

องคก์รท่ีไม่แสวงผลกาํไรเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” โดยปรัชญาดงักล่าวสะทอ้นให้

เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชดัผ่านทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้ง ไดมี้การ

จดักิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นประจาํและต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น 

โครงการหน่ึงหม่ืนดวงใจถวายพ่อหลวงหลวง โครงการheart hero เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยโรคหัวใจท่ีเขา้ถึงบริการล่าชา้ และ

การจดัอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานท่ีนอกโรงพยาบาล ให้แก่ประชาชนทัว่ไปและพนกังาน

ของบริษทัลูกคา้ อาทิเช่น การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ให้กบับุคคลทัว่ไป

รวมถึงเจา้หน้าท่ีอสม.ทุกคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั

ฯ และ การจดัอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกแก่มารดาท่ีตั้งครรภ์โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จดัโครงการออกหน่วย

แพทยเ์คลื่อนท่ีเพื่อตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนกั 

อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ให้ถือว่าเป็นเร่ืองใกลต้วั และเป็นหน้าท่ี

ของทุกๆคนท่ีจะตอ้งเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดการใชท้รัพยากรอย่างส้ินเปลือง รวมทั้งนาํวสัดุต่างๆกลบัมาใชใ้หม่ เป็น

ตน้  

(6) ช่องทางการจัดจําหน่าย 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทัฯ ตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม โดยสถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมี

ประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น และอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกับลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทาํให้สามารถเดินทาง

ไปมาไดส้ะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพื้นท่ีโรงพยาบาลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากน้ี  บริษทัฯมีCALL CENTER 1609 

พร้อมรถพยาบาลและทีมงานท่ีมีความพร้อมในการเคลื่อนยา้ย หรือสั่งการรักษาในกรณีฉูกเฉิน สําหรับการเคลื่อนยา้ยผูป่้วย

ไปยงัโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 9 แห่ง และมี

สถานพยาบาลและคลินิกท่ีดาํเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํนวน 4 แห่ง ทาํให้ลูกคา้กลุ่มโครงการประกนัสังคม

ไดร้ับความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กสถานบริการในกลุ่มบริษทั  
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 (7)   การควบคุมต้นทุน 

เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้โครงการประกนัสังคม รัฐบาลไดก้าํหนดอตัราจ่ายเหมารายคนจากการจดัสรรตามนโยบายของ

ภาครัฐ ดงันั้น ผลการดาํเนินงานของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว จึงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการควบคุมตน้ทุนในการ

รักษาพยาบาล โดยท่ียงัคงคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ 

การทาํให้ผูป่้วยปลอดภยัโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ดัตั้งกิจกรรม “การประกนัคุณภาพท่ีไม่ส้ินเปลือง” และให้มีการทบทวน 

รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดผูร้ับผิดชอบท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษท่ี

ส่งเสริมให้พนกังานไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและการลดตน้ทุน อีกทั้งการท่ี 

บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ทาํให้บริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการร่วมกนั 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 ยาและเวชภัณฑ์  

 ผลิตภณัฑ์หรือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ์ ซ่ึงใชใ้นการรักษาผูป่้วย 

โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะทาํหน้าท่ีรวบรวมปริมาณยาและเวชภณัฑ์ท่ีต้องการ และส่งขอ้มูลให้ฝ่ายจดัซ้ือเป็นผูด้าํเนินการจดัหา 

ซ่ึงแนวทางการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จดัซ้ือผ่านระบบประมูล และจดัซ้ือโดยตรง   

 การจดัซ้ือผ่านระบบประมูล บริษทัฯ จะร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนอื่นท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯหลายแห่ง 

เพื่อรวมปริมาณในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ต่างๆให้อยู่ในระดบัสูง ทาํให้สามารถเพิ่มอาํนาจต่อรองดา้นราคาและเง่ือนไข

ทางการคา้ โดยบริษทัฯ รับหน้าท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวมปริมาณความตอ้งการยาและเวชภณัฑ์ จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญ

ผูจ้ดัจาํหน่ายยาและเวชภณัฑ์ยื่นซองประมูล โดยใชว้ิธีการประกวดราคาผ่านระบบออนไลน์ และทาํการเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายท่ี

เสนอราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงทาํสัญญากบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีชนะการประมูล ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและ

เป็นธรรมในการจดัซ้ือ บริษทัฯ และโรงพยาบาลอื่นท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการร่วมสําหรับประเมินและ

พิจารณาการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ในแต่ละครั้ ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วม

ประมูล ซ่ึงในการพิจารณาการประมูลในแต่ละครั้ ง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นราคา และ

คุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจดัหายาและเวชภณัฑ์ท่ีมี

ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 

 อย่างไรก็ตาม ยาและเวชภณัฑ์บางส่วน บริษทัฯ จะจดัซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดัจาํหน่าย ไม่ผ่านระบบประมูล ซ่ึงส่วน

ใหญ่การจดัซ้ือวิธีน้ีจะใชก้บัการจดัซ้ือยาหรือเวชภณัฑ์ท่ีบริษทัฯมีปริมาณความตอ้งการใชจ้าํนวนไม่มาก ผูจ้ดัจาํหน่ายจึงไม่

นาํยาหรือเวชภณัฑ์ดงักล่าวเขา้ร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาท่ีเป็นลกัษณะยาตน้แบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยานาํเขา้

ราคาแพงท่ีตอ้งสั่งซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  

 การบริหารจดัเก็บสินคา้คงคลงัของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหน่ึงปัจจยัสําคญั ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความสําคญัมาโดย

ตลอด โดยบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายสํารองยาหรือเวชภณัฑ์ท่ีมีความถี่ของการใชสู้ง ให้อยู่ในระดบัเพียงพออย่าง

สมํ่าเสมอ รวมถึงมีการใชร้ะบบการหมุนเวียนยาและเวชภณัฑ์ระหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพื่อนาํมาใชท้ดแทนกนัในกรณี

ขาดแคลน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพื่อการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและ

ความช้ืนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภณัฑ์นั้นๆ และทาํการป้องกนัการสัมผสักบัแสงโดยตรง เพื่อให้

ยาและเวชภณัฑ์มีอายุการใชง้านตามท่ีระบุ ซ่ึงอยู่ระหว่าง 2 – 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย จึงไดร้ับ
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บริการหลงัการขายในระดบัท่ีดี และมีการประกนัคุณภาพยาและเวชภณัฑ์ โดยสามารถเปลี่ยนคืนไดห้ากมีปัญหาดา้น

คุณภาพ รวมถึงสามารถเปลี่ยนคืนยาท่ีใกลห้มดอายุได้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัทาํรายงานทุกเดือนเพื่อติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกลห้มดอายุ โดยกรณี

ท่ีมียาใกลห้มดอายุแต่ยงัมีคุณภาพดีและอายุคงเหลือท่ีเหมาะสม จะมีการประชุมเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็

ตามยาบางประเภทท่ีกฎหมายกาํหนดให้โรงพยาบาลตอ้งสํารองยาดงักล่าวไว ้ และไม่สามารถเปลี่ยนคืนได ้ ซ่ึงในกรณีท่ียา

ดงักล่าวจะหมดอายุ จะถูกส่งไปทาํลายตามขั้นตอนต่อไป   

 บริษทัฯ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ทั้งหมดจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ และมีการจดัส่งสินคา้ภายใน 3 ถึง 7 วนั 

หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจดัส่งให้ภายใน 24 ชัว่โมง โดยทัว่ไป บริษทัฯ ไดร้ับเครดิตทางการคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายระหว่าง 

30 ถึง 90 วนั 

 ในดา้นการพึ่งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายนั้น บริษทัฯ พึ่งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายในระดบัตํ่า เน่ืองจากไม่มีผูจ้ดัจาํหน่ายราย

ใดรายหน่ึงจดัหายาหรือเวชภณัฑ์ให้แก่บริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ทั้งหมด ในระหว่างปี 

2559 - 2561 และ บริษทัฯ ไม่มีขอ้ผูกพนัการซ้ือยาหรือเวชภณัฑ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการ

ซ้ือวตัถุดิบในอนาคต 

2.3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ทางบริษทัฯ ได้จดัตั้งคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย ์  ทาํหน้าท่ี

พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์ โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบติั รวมทั้งเง่ือนไขทางการคา้กบัผู ้

จดัจาํหน่ายหลายราย เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint 

Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งน้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บางส่วนจดัหา ผ่านบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง

แพทยจ์ากต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือแพทยท่ี์บริษทัฯจดัหาผ่านบริษทั ไทยแอมดอนมีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า 

เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นตน้ อย่างไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยผ์่าน

บริษทัย่อยดงักล่าว ยงัคงยึดถือแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน 

Hospital Accreditation (HA) เช่นเดียวกนั    

2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีบุคลากรทางการแพทยร์วมทุกสาขาจาํนวน 3,420 ท่าน ซ่ึงท่ี

ผ่านมา บริษทัฯ สามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนแพทยแ์ละสถานฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษา

บุคลากรทางการแพทยใ์ห้ทาํงานกบับริษทัในระยะยาว โดยการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การให้

ทุนการศึกษาต่อแก่พนกังาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดี และการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอื้อเฟ้ือ

เกื้อกูลกนั อาทิเช่น บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพิ่งจบการศึกษาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การฝึกอบรมเพื่อสร้างผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ซ่ึงมี

หน้าท่ีในการผลิตบุคลากรผูช่้วยพยาบาลเพื่อป้อนให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุม่บริษทั ทั้ง 13 แห่ง  
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2.4 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษทัฯ 

คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ บาํบดันํ้าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปลอ่ย

ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงคใ์ห้พนกังานและชุมชุนตระหนกัและมีส่วน

ร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย ัง่ยืน 

 ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมและจดันิทรรศการ Green Hospital ข้ึน ณ โรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ 3 เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไป รวมถึงเพื่อให้พนกังานไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเร่ิมจาก

การรณรงคก์ารปลูกตน้ไมบ้ริเวณท่ีว่างของโรงพยาบาล เพื่อลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงทาํ

ให้อากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 

 

2.4.1 วัสดุและของเสียอันตราย   

                 การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา 

ทาํให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ  และวิธีการฝังกลบทาํให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนกัถึง

สภาวะดงักล่าว จึงไดก้าํหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพื่อลดปริมาณการกาํจดัขยะและการลดการใชพ้ลงังานทุก

ชนิดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน   โดยการจดัอบรมเพื่อให้ความรู้

กบับุคคลากรทุกท่านในองคก์ร และจดัโครงการต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ี

ส่งผลในการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมจดัโครงการต่างๆเพื่อรณรงคอ์ย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น รณรงคก์ารปลูกตน้ไมท้ั้งภายใน

องคก์รและชุมชน รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปลี่ยนการใชน้ํ้ายาเคมีท่ีใช้ทาํความสะอาดมา

เป็นนํ้ายาชีวภาพ   รณรงคใ์ห้ใชก้ระดาษสองหน้า และลดการถ่ายเอกสารโดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ส่งผลให้

ลดทั้งปริมาณการใชผ้งหมึก ลดการใชไ้ฟฟ้า ลดการใชก้ระดาษ ลดพื้นท่ีในการจดัเก็บ และกาํหนดนโยบายเปลี่ยนการใช้

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอลอีดีเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้า และลดความร้อน  เพิ่มสวิทซ์กระตุกเปิดปิดไฟใน

สํานกังาน ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เป็นค่าคงท่ี ลดการใช้ลิฟท์ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช้งาน และถอดปลัก๊

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิกใชง้าน รวมถึงรณรงคก์ารใชร้ถทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพื่อลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้  

2.4.2 การบําบัดนํ้าเสีย 

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัมีระบบการบาํบดันํ้าเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสียดงักล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบาํบดั

แลว้เป็นประจาํ ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนด  

บริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบประจาํปีจากสํานกังานประกนัสังคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกดั

สํานกังานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบบาํบดันํ้าเสียอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้คุณภาพนํ้าท่ีผ่าน

การบาํบดัไดม้าตรฐานปลอดภยัก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยนํ้าท่ีผา่นกระบวนการบาํบดับางส่วนจะถูกนาํมาใชร้ดนํ้าตน้ไม้

และทาํความสะอาดลานจอดรถ 
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 การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและ  ราคา

หุ้นของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจัยความเส่ียงสําคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนยัสําคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอื่นๆ ท่ีบริษทัฯ ยงั

ไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบันและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซ่ึงปัจจยัความ

เส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย ์จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงใน

ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจาํนวนจาํกัด   นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทาง

การแพทย ์ทาํให้เกิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองคก์ร ซ่ึงบุคลากรดังกล่าวจะตอ้ง

ใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อาจไดร้ับผลกระทบจากการขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทยใ์นดา้นต่างๆ ในอนาคต    

อย่างไรก็ตาม ในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อย่างใด 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ

สุขอนามยัในการทาํงานท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนกังานของ

บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริมทกัษะในการทาํงานและพฒันาการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ อนัจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือว่าจะ

สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยล์งได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การ

ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ 

อกีทางหน่ึง 

2. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่มาใช้บริการ 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย  ซ่ึงอาจเกิด

จากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ได้จัดทาํแนวทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการบริหารความเส่ียงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ก่อนจะเกิดคดี

การฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วยจาํกดัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้อง

เรียกค่าเสียหายจากการให้บริการท่ีมีนยัสําคญัแต่อย่างใด 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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3. ความเส่ียงจากการนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง

จากแนวทางของบริษัทฯ   

แพทยเ์ป็นบุคคลากรหลกัในการให้บริการทางการแพทย ์โดยบริษทัฯ ไดท้าํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้

“สัญญาการใช้คลินิคเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผู ้เช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานรักษาผู ้ป่วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งน้ี

วตัถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทยใ์ช้สถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เป็นคลินิคผูป่้วยของแพทยเ์พื่อการ

ตรวจรักษา และให้แพทยแ์บ่งรายได้ให้บริษทัฯ โดยแพทยไ์ม่ไดมี้สถานะเป็นพนกังานของบริษทัฯ ทั้งน้ีแพทยจ์ะเป็นผูคิ้ด

ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษทัฯ เก็บค่ารกัษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจ่าย

ให้กบัแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล  

ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวปฏิบติัของกรมสรรพากร เกี่ยวกบัข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทยใ์นลกัษณะ

เดียวกันกบับริษทัฯ เงินค่าตรวจรักษาท่ีแพทยไ์ดร้ับจากผูป่้วยท่ีมารักษากบัแพทยจ์ัดเป็นเงินได้ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ

อิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือบริษัทฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือค่าธรรมเนียมบุคคลากรทาง

การแพทยจ์ากผูป่้วย และจ่ายเงินไดด้งักล่าวคืนให้แพทย ์บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งหักภาษีเงินไดหั้ก ณ ท่ีจ่ายจากแพทย ์

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัก็ยงัมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับการ

จดัประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทยด์ังกล่าว ดังนั้น บริษทัฯ อาจตอ้งมีความรับผิดในภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายและเงินเพิ่ม

ภาษีอากรในกรณีท่ีกรมสรรพากรมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับภาษีของแพทยแ์ตกต่างออกไปในประเด็นเกี่ยวกบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

ทั้งน้ีเพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงด้านภาษีอากร  บริษทัฯ ได้ระบุในสัญญาระหว่างบริษทัฯ กบับุคลากรทางการ

แพทย ์โดยให้คู่สัญญาเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีเพิ่มเติมท่ีอาจเกิดแก่บริษทัฯ อนัเกิดจาก

กรณีภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของแพทยแ์ต่ละราย 

4. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

 ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทยมี์แนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จากการท่ีผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทําให้มีข้อได้เปรียบเร่ืองต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ี

หลากหลาย และจากการท่ีมีผู ้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทําให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก

ผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวในการแข่งขนัด้านการให้บริการและการใช้นโยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า 

นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC)  อาจส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้บริการเข้ามา

ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักับโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษทั โดยพื้นท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั

สมุทรปราการ จังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัชลบุรี จังหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นท่ีดังกล่าว

หลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นท่ีใกล้เคียงดังกล่าว 

พบว่า บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้าน ทั้งในส่วนของทําเลท่ีตั้งของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ 

รวมถึงการให้บริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐาน 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความเส่ียงทางด้านการแข่งขนัดงักล่าว จึงมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการ ดว้ยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 

Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามลาํดับไดผ้่านการรับรองคุณภาพ  HA ขั้น

ท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดร้ับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ 

Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการ

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดย

ในการรับรองแต่ละครั้ งมีกาํหนดอายุรับรอง 3 ปี  รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัดาํเนินการขยายขอบเขตการให้บริการแพทยเ์ฉพาะ

ทาง Excellent Center  Specialist Clinic อย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทยท์างเลือกและการ

ให้บริการดา้นความงาม อาทิเช่น การจดัตั้งศนูยหั์วใจครบวงจร ศูนยม์ะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก คลินิก

การแพทยแ์ผนจีน ศูนยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนวัร์ รวมทั้งการให้บริการดา้นสปา และนวดแผนไทย เป็นตน้ใน

ปี 2560 ไดเ้ปิดศูนยร์กัษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์  และศูนยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาล

จุฬารัตน์ 1 ทั้งน้ีในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประมูลซ้ือยาและ

เวชภณัฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกบัโรงพยาบาลพนัธมิตรอื่นๆ  ซ่ึงจะสามารถเพิ่มอาํนาจการต่อรองกับผู ้

จาํหน่ายยาและเวชภณัฑ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความเส่ียงด้านการรับชําระค่ารักษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผูป่้วยทั่วไปท่ีเข้ามารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยท่ีใช้สิทธิโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ

ภาครัฐ บริษทัฯ จะดาํเนินการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทาง

การแพทย ์ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการให้บริการไดค้รบถว้น  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงดาํเนินการแจง้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนกบัผูร้ับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา 

อีกทั้งบริษทัฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง และหาแนวทางป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสม

ให้กบับริษทัฯ และผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการชาํระค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเส่ียงดา้นน้ีลง 

 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถงึคุณภาพลูกหน้ีของบริษทั พบว่าใน ปี 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหลกัได้แก่ รายได้

ค่าบริการทางการแพทยค์้างรับ จาํนวน 612.26 ลา้นบาท  และลูกหน้ีการคา้จาํนวน 327.20  ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากสํานกังาน

ประกนัสังคม สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มบริษทัประกันชีวิตและประกันภยัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่ม

ดงักล่าวมีความเส่ียงในการชาํระหน้ีตํ่า บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงตํ่าเกี่ยวกบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

6. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสําหรับ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯไดมุ่้งเน้นการให้บริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน ผ่าน

ทางศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งพึ่งพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทันสมัยเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการ

แพทยใ์นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจทาํให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปลี่ยน

เทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาสูง   ซ่ึงบริษทัได้ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี และได้มี
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นโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการลงทุน 

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม 

ปัจจุบนั บริษทัฯมีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสังคมเป็นสัดส่วนค่อนขา้งสูง ประมาณ

ร้อยละ 36.1 37.4 และ 32.0  ตามลาํดบัของรายไดร้วมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดร้ับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกนัสงัคมของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า

ระบบประกนัสังคมของประเทศไทยค่อนขา้งมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมัน่คงดา้นเงินกองทุน โดย

แนวทางการเปลีย่นแปลงนโยบายจะเป็นไปในลกัษณะการปรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพิ่มให้มากยิ่งข้ึนเพื่อสะทอ้น

ตน้ทุนการให้บริการแก่โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมในระบบ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้ติดตามการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐอย่างใกลชิ้ดผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพฒันาระบบประกนัสังคม ทาํให้สามารถ

ประเมินความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกนัสงัคม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนท่ี

นโยบายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้

8. ความเส่ียงจากการมีรายได้เหมาจ่ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้จริง 

ในปี 2559, 2560 และ 2561 รายได้ค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกันสังคมของบริษัทฯ มีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 36.1 37.4 และ 32.0 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูง อย่างไร

ก็ตามจากการเขา้ร่วมโครงการประกันสังคมดงักล่าว บริษทัฯ มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

จากการให้บริการรักษาพยาบาล แต่รายไดค่้าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกนัสังคมถูกกาํหนดโดยนโยบายภาครัฐ

และจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบัโรงพยาบาล ท่ีอาจผนัแปรจากการยา้ยถิ่นฐานของผูป้ระกนัตนและการยา้ยฐานการ

ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวยงัข้ึนอยู่กบัขอ้มูลสถิติการให้บริการผูป่้วยภาระ

เส่ียง และการให้บริการผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ้่ายในการรักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบริหารจดัการลูกคา้โครงการประกนัสังคมโดยเน้นการบริหารต้นทุนการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ได้ดาํเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเม่ือเจ็บป่วยใน

เบ้ืองตน้แก่กลุ่มลูกคา้ตามโครงการประกันสังคมอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัดาํเนินการกระจายจุดให้บริการตรวจรักษาผ่าน

ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพื่อช่วยแก้ไขและดูแลผูป่้วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมี

ระบบการส่งต่อผู ้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพทําให้สามารถส่งตัวผู ้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพ และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยั  ส่งผล

ให้บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงท่ีผูป่้วยในกลุ่มดังกล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเร้ือรัง ทาํให้

บริษทัฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับรายได้เหมาจ่ายท่ีได้รับจากโครงการ

ประกันสังคม นอกจากน้ี การท่ีสํานักงานประกนัสังคมยงักาํหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพิ่มในกรณีการให้การรักษาผูป่้วย

โรคร้ายแรงท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวขอ้ 14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ) ทาํให้บริษทัฯ ลด

ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวลดลง 
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ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไปให้มากข้ึน อนัจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถ

บริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ยิ่งข้ึน และส่งผลให้สดัส่วนกลุ่มลูกคา้โครงการประกนัสังคมเร่ิมทยอยลดลง ทาํให้ความเส่ียงจาก

รายไดเ้หมาจ่ายดงักล่าวเร่ิมลดลงเป็นลาํดบั  

9. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยมโดยไม่เน้นพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมภายนอก โดยจะ

ดาํเนินการกูย้ืมเพิ่มเติมในช่วงเวลาท่ีมีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียอดเงิน

กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อนาํมาใชใ้นโครงการขยายอาคารเพื่อรองรับจาํนวนผูป่้วยท่ีเพิ่มข้ึน ภายหลงัการเบิกใช้

เงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของ

บริษทัฯ  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายใชเ้งินกูย้ืมในสัดส่วนตํ่าเม่ือเทียบกบัเงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง มี

นโยบายพิจารณาจดัหาเงินกูย้ืมท่ีมีตน้ทุนตํ่า 

10. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร  

 บริษัทฯ มีกลุ่มผู ้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 หัวข้อ 7 ข้อมูล

หลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุ้น) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผุถ้ือหุ้นล่าสุดเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัฯ คิด

เป็นสัดส่วนร้อย  39.16  ของทุนจดทะเบียนชําระแลว้ ซ่ึงตํ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเส่ียงขา้งตน้ลง นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้ง

บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจาํนวน 4 ท่านจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดย

กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านรับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น

เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลในการทาํรายการระหว่างกนั ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป 

11. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฏระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้กับบริษัทในอนาคต 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใต้การกาํกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดย

บริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกบับริษทัและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และติดตาม

และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการตีความกฎระเบียบในปัจจุบนั หรือการประกาศใชก้ฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ท่ี

มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากข้ึนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการประชุม

คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย ์เสนอขอเพิ่มรายการสินคา้ควบคุมยา เวชภณัฑ์ 

และบริการทางการแพทยเ์ป็นสินค้าท่ีต้องควบคุมราคาประจาํปี 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เพิ่ม

รายการสินคา้และบริการดังกล่าวเขา้เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ียงัไม่มี

ข้อสรุปถึงเร่ืองการกาํหนดราคา (ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2562) โดยรายการควบคุม 2 รายการ คือ 1. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการ

รักษาโรค (หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์) และ 2. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ของ

สถานพยาบาล เกี่ยวกบัการรักษาโรค (หมวดบริการ)  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดด้าํเนินการ และปฏิบติัตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ ท่ีสําคญัอาทิ มาตรฐาน JCI 

(Joint Commission International) และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) ซ่ึงกาํหนดให้
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บริษัทฯ ดําเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพการรักษาผู ้ป่วย และกาํกับดูแลความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือกฏหมาย

หมายท่ีเกี่ยวขอ้งได ้
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4.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก : ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเป็นจาํนวน 3,831.02 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอยีดแสดงดงัตารางดงัน้ี 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 878.23 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 

อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,930.31 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 569.66 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 54.14 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ํานกังาน 200.57 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

ยานพาหนะ 39.55 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

งานระหว่างก่อสร้าง 158.56 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวมมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 3,831.02   

 

4.1.1 รายละเอียดที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1) 

ที่ดิน: โฉนดท่ีดินเลขท่ี 7071, 29152, 72117  

- พื้นท่ี 1-1-12 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร: 6 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ4,000 ตร.ม. 

 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

ไม่มีภาระผูกพนั 

 

 

 

จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  

ที่ดิน: โฉนดท่ีดินเลขท่ี 10096 

- พื้นท่ี  0-0-97 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร: 4 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 320 ตร.ม. 

 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

ไม่มีภาระผูกพนั 

 

 

 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 94398, 95131 

- พื้นท่ี 3-3-85 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร A: 7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 24,830 ตร.ม. 

อาคาร B: 7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 5,586 ตร.ม. 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 47299 

- พื้นท่ี 1-3-53 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร: 7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 8,473 ตร.ม. 

 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนักับ

สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

(1) พื้นที่โรงพยาบาล 

ที่ดิน : โฉนดเลขท่ี 52912 – 52914 

- พื้นท่ี 0-1-54 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 

อาคาร: 6 ชั้น  พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 3,500  ตร.ม. 

(2) พื้นที่บริเวณห้องอาหาร 

ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 

19 พฤษภาคม 2564 

 

ไม่มีภาระผูกพนั 

 

 

 

 

- 

สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 

ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา 

 

สัญญาเช่า 3ปีส้ินสุด 

15 มีนาคม 2564 

 

- 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  

ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา  

 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  

1 มกราคม 2564 

 

- 
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 

(1) พื้นที่โรงพยาบาล (อาคาร A) 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 5983, 57030- 57042  

- พื้นท่ี 1-0-89 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 

อาคาร : 5 ชั้นพื้นท่ีใชส้อยประมาณ5,463 ตร.ม. 

 

(2) พื้นที่โรงพยาบาล (อาคาร B) 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 1091(กรรมสิทธ์ิวดักิ่งแกว้) 

- พื้นท่ี 0-2-21 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร:4 ชั้นพื้นท่ีใชส้อยประมาณ1,968 ตร.ม. 

 

(3) พื้นที่โรงพยาบาล (อาคารใหม่) 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 34383,57043-57047 

- พื้นท่ี 0-2-21 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร:4 ชั้นพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 1,968 ตร.ม. 

 

(5) พื้นที่บริเวณอาคารจอดรถ 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 6225,137187-137189 

- พื้นท่ี 1-1-83 ไร่  

- ตั้งอยู่ท่ี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อาคาร:4 ชั้นพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 4,663 ตร.ม. 

 

(6) ที่ดินเปล่า 

       โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1088 พื้นท่ี 4 ไร่ 2 งาน 22ตร.ว.  

      โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55482 พื้นท่ี 1 งาน 78ตร.ว.   

       ต.คลองราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  

31 กรกฏาคม 2564 

 

 

 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนั กบั

สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

รวม 390 ลา้นบาท 

 

 

- 

 

 

 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนั กบั

สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกับอาคารA 

 

 

 

-จดจาํนองเป็นหลกัประกนั กบั

สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกับอาคารA 

 

 

 
- 
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 5281 – 5283, 7171 

- พื้นท่ี 8-0-10 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางววั อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

อาคาร:7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 6,695 ตร.ม. 

อาคาร:6 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 8,959 ตร.ม. 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนักับ

สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 105 ลา้นบาท 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตุเวย์) 

ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 

31 มีนาคม 2564 

 

- 

โรงเรียนจุฬารัตน์อินเตอร์เฮลท์ 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 35118 – 35128,35134 

- พื้นท่ี 0-2-69 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 

อาคาร:6 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยประมาณ3,456 ตร.ม. 

 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนักับ

สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 725 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 12781, 46153 

- พื้นท่ี 21-1-47 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

         อาคาร : อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง พื้นท่ีใชส้อย

โดยประมาณ 15,000 ตร.ม. 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 312,412,413,27524,28089,28090  

- พื้นท่ี 8-2-20 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

จดจาํนองโฉนดเลขท่ี 46153

เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั

การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 260 

ลา้นบาท 

 

 

ไม่มีภาระผูกพนั 

สถานพยาบาลชลเวช 

ท่ีดิน: โฉนดเลขท่ี 204001,670 

- พื้นท่ี  1-1-24 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

         พื้นท่ีอาคารโรงพยาบาล (อาคาร1) : พื้นท่ีใชส้อย 417.6 ตร.ม. 

         อาคาร2 : อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง พื้นท่ีใชส้อย

โดยประมาณ 3,960 ตร.ม. 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนักับ

สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 

     ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 7323, 41551, 41552, 41553, 41562, 41563,              

41564, 44172, 44175, 44176, 44177, 44178, 78588, 75469, 7322, 

75468, 91995-97, 3350 

     - พื้นท่ี 1-2-44 ไร่ 

     - ตั้งอยู่ท่ี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

      อาคารA : อาคาร 6 ชั้น พื้นท่ีใชส้อยโดยประมาณ 1,704 ตร.ม. 

      ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 44173, 44174,44181,41560,41561 

     - พื้นท่ี 0-1-24 ไร่ 

     - ตั้งอยู่ท่ี ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

      อาคารB : อาคาร 5 ชั้นพื้นท่ีใชส้อยโดยประมาณ 765 ตร.ม. 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

โฉนดเลขท่ี 75469 จดจาํนอง

เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั

การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 0.6 

ลา้นบาท 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 9208 

- พื้นท่ี 6-3-15 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

         อาคาร : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พื้นท่ีใชส้อยโดยประมาณ 

16,113 ตารางเมตร 

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

 

จดจาํนองเป็นหลกัประกนักับ

สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 310 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 4923 

- พื้นท่ี 10 ไร่ 

- ตั้งอยู่ท่ี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

         อาคาร : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

ไม่มีภาระผูกพนั 
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4.1.2  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวน 114.37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์

ประเภทท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพื่อพฒันาหรือจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

รายละเอียด 
ลักษณะ แผนการดําเนินงานใน

อนาคต กรรมสิทธ์ิ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)   

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

โรงพยาบาลในอนาคต 

 

 

 

 

เป็นสินทรัพยจ์ากการปรับ

โครงสร้างบริษทัในอดีต 

   

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

  

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

   

ท่ีดิน 

 

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

น.ส.3 ก. 361 พื้นท่ี 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว. 

ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เจา้ของ 

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จํากัด   

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

โรงพยาบาลในอนาคต 

 

   

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 8988 พื้นท่ี 319ตร.ว.ต.แพรกษา 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

     

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จํากัด   

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

โรงพยาบาลในอนาคต 
    

ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
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4.1.3 สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 

 บริษทัฯ ดาํเนินการเช่าท่ีดินและอาคารบางส่วนจากบุคคลภายนอกเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด

สัญญาเช่าท่ีสําคญัดงัน้ี 

สัญญาเช่าสําคัญ คู่สัญญา ระยะเวลา 

1)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

-นายพนัสรวง  ฮ่อคนดี (ผูใ้ห้เช่า) 

-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 

20 พค. 2561 - 19 พค. 2564 

2) สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 

ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น4 คูหา  

-นายฟอง ยงศส์าโรจน์ (ผูใ้ห้เช่า) 

-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 

15 มี.ค. 2561 – 15 มี.ค. 2564 

3) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  

อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาวพรรณพร จนัทรโชติ (ผูใ้ห้เช่า) 

- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 

1 ม.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2564 

4) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  

อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาววรรณี  หามนตรี (ผูใ้ห้เช่า) 

- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 

1 ม.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2564 

5) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 

ท่ีดิน 0-2-21 ไร่  

-วดักิ่งแกว้ โดยนายณรงคศ์กัด์ิ  พุ่มพวง 

(ผูใ้ห้เช่าช่วง) 

-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่าช่วง) 

1 ปี 

13 เม.ย. 2561– 12 เม.ย. 2562 

3 ปี 

1 ส.ค. 2561– 31 ก.ค. 2564 

6) คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)

อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 1 คูหา 

- บริษทั เอ็ม ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) (ผูใ้ห้เช่า) 

- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 

1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : 1/ บริษทัฯ เช่าอาคารจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัเก็บเอกสาร โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หัวขอ้ 12 รายการระหว่างกนั 
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4.1.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 บริษทัฯ ดาํเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์สําหรับตราโลโก้

ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และไดร้ับการอนุมติัจดทะเบียนปรับรูปแบบเคร่ืองหมายการคา้ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 

ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้มีกาํหนดอายุไม่เกิน 10 ปี 

และเม่ือครบกาํหนดอาจต่ออายุไดค้ราวละ 10 ปี  

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบริษทัฯ ไดร้ับใบอนุญาตท่ีจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจจาก

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลผูร้ับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูร้ับอนุญาต”) โดยใบอนุญาต

ประเภทน้ีมีกาํหนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบกาํหนดอาจต่ออายุไดค้ราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้

ดาํเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่แพทยผ์ูค้วบคุม ดูแล รับผิดชอบการดาํเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้าํเนินการ”) โดย

โดยใบอนุญาตประเภทน้ีมีกาํหนดอายุไม่เกิน 2 ปีซ่ึงผูร้ับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด ทั้งน้ี หากผูด้าํเนินการพน้จากหนา้ท่ีหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้กิน 7 

วนั ผูร้ับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้าํเนินการแทนได ้ 

 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 

สุวรรณภูมิ 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  

  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

  

- เร่ิมตน้ 30 เมษายน 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

4. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 

  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

5. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 

  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

เคร่ืองหมายบริการ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/

บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ

ที่จดทะเบียน 

ระยะเวลา

คุ้มครอง 

ตราสินคา้กลุ่ม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายบริการ

สําหรับบริการ

โรงพยาบาล 

บ60474/ประเทศไทย 10 ปี ส้ินสุด 26 

กุมภาพนัธ์ 2566 
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สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

6. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 

  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 

  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562  

9. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 

12 (เกตเวย)์   

- เร่ิมตน้ 11 กนัยายน 2560 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2569 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563  

10. สถานพยาบาลชลเวช   - เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562 

11. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 

อินเตอร์ 

- เร่ิมตน้ 12 มิถุนายน 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 12 มิถุนายน 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562 

12. โรงพยาบาลรวมแพทย์

ระยอง 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2563 

13. โรงพยาบาลรวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา 

- เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 

- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัย่อย 7 บริษทั คือ บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จาํกดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 

จาํกดั บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ อาคเนย ์ จาํกดั(ช่ือเดิมบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย ์ จาํกดั)

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั บริษทั โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จาํกดั และบริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ 

จาํกดั โดยมีรายละเอยีดสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนแสดงดงัตาราง 

 

บริษัท ประเภทกิจการ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จาํกดั สถานพยาบาล 100 500.00 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั สถานพยาบาล 100 810.75 

บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 100 30.68 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์

จาํกดั 

สถานพยาบาล 70 210.00 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

สถานพยาบาล 64.58 194.24 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 

จาํกดั 

สถานพยาบาล 100 1.00 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั สถานพยาบาล 100 1.00 

รวม 1,747.67 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทัฯ และมีศกัยภาพในการเติบโต มีผล

ประกอบการท่ีดี ซ่ึงจะเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

สถานพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และในพื้นท่ีภาคตะวนัออก   โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอให้

บริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและกาํหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้ นอกจากบริษทัย่อยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัแลว้ บริษทัมี

นโยบายท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งน้ีการเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจะตอ้งผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการต่อไป  
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4.2.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทั

ดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเพื่อร่วมกาํหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริหารงานของบริษทัดงักล่าว โดยจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสมและขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทั 
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บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษทั   : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั(มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107547000656 

ประเภทธุรกิจ  : โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน  : 1,100 ลา้นบาท ชาํระเต็มมูลค่า 1,100 ลา้นบาท 

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

ปีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  : 16 พฤษภาคม 2556 

รอบปีบญัชี   : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

เวบ็ไซต์   : www.chularat.com 

e-mail address  : chularat3@chularat.com 

ท่ีตั้งสํานกังานใหญ่  : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

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

    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท์   : 02 033 2900 - 99  

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างอิง   

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอืน่ๆ 

http://www.chularat.com/
mailto:chularat3@chularat.com
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2. ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 

อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 022672460-3 โทรสาร 022672465 

 

3. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคาร C (อาคารจอดรถ) ห้อง Mail Room  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 02 0099 726-50 โทรสาร 02 009 9001 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

 

ในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ ไดร้ับรายไดใ้นลกัษณะค่าบริการทางการแพทยจ์ากสํานกังานประกนัสังคม

ในสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเง่ือนไขในการไดร้ับ

ค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวจะถูกกาํหนดในสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยร์ะหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั กบั

สํานกังานประกนัสังคมโดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

ช่ือสัญญา  : สัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 

 

ผู้ให้สัญญา : สํานกังานประกนัสังคม (“สํานกังาน”) 

 

ผู้รับสัญญา : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง  (“สถานพยาบาล”)  

 

วันที่ทําสัญญา : 13 พฤศจิกายน 2561 

 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

ข้อตกลงว่าจ้าง : สํานกังานตกลงจา้งและสถานพยาบาลตกลงรับจา้งทาํการให้บริการทางการแพทย์
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แก่ผูป้ระกนัตน 

 

หน้าที่ของสถานพยาบาล  

 

: ให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนเช่นเดียวกบัคนไขข้องสถานพยาบาลในการ

ดาํเนินงานปกติ 

- ให้การรักษาผูป้ระกนัตนจนส้ินสุดการรักษา โดยไม่จาํกดัจาํนวนครั้ ง และ

ค่าใชจ้่าย และไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทยจ์ากผูป้ระกนัตน ยกเวน้ 

ค่าใชจ้่ายจากการบริการเพิ่มเติม โดยตอ้งไดร้ับความยินยอมจากผูป้ระกนัตนดว้ย 

- นาํส่งเอกสาร หลกัฐาน สถิติ และรายงานเกี่ยวกบัการให้บริการทางการแพทย์

ของผูป้ระกนัตน รวมถึงขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ให้แก่สํานกังาน 

 

หน้าที่ของสํานักงาน : จ่ายค่าจา้งแก่สถานพยาบาลเป็นค่าตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 3 หัวขอ้ 14 การวเิคราะห์และคาํอธิบาย

ของฝ่ายจดัการ) 
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7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 11,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558) 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นล่าสุด เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูถ้ือหุ้น

ท่ีเกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 และผูถ้ือหุ้นท่ีอยู่ภายใตผู้มี้อาํนาจ

ควบคุมเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จํานวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลัสสินทร์ 4,307,893,700 39.16 

 1.1 กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์ 2,957,960,050 26.89 

 1.1.1 คุณกรรณิกา พลสัสินทร์* 1,994,750,400 18.13 

 1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชยว์งศ์ 775,393,100 7.05 

 1.1.3 คุณธัชชยั รติพาณิชยว์งศ์ 187,816,550 1.71 

 1.2 กลุ่มพลัสสินทร์ 1,349,933,650 12.27% 

 1.2.1 คุณเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์* 368,587,850 3.35 

 1.2.2 คุณสุวิมล อธิกิจ 284,725,300 2.59 

 1.2.3 นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์* 253,720,200 2.31 

 1.2.4 คุณพลสิน พลสัสินทร์ 135,745,250 1.23 

 1.2.5 นายแพทยพ์ลสันต์ พลสัสินทร์ 86,300,100 0.78 

 1.2.6 คุณปณิตตรา พลสัสินทร์ 338,600 0.00 

 1.2.7 

1.2.8 

คุณรุจี ทองประกอบ 

คุณประยงค ์ยิ้มมาก 

60,500,450 

8,798,400 

0.55 

0.08 

 1.2.9 

1.2.10 

1.2.11 

คุณศิริพร  ตราศรี 

คุณกุลภา  พลสัสินทร์ 

คุณกฤษณ์  พลสัสินทร์ 

38,116,900 

54,789,600 

57,291,000 

0.35 

0.50 

0.52 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากบัดูแลกิจการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จํานวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

2 กลุ่มปัญญาพล 2,054,345,650 18.68 

 2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล* 1,127,189,050 10.25 

 2.2 คุณกอบกุล  ปัญญาพล* 927,156,600 8.43 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 501,831,075 4.56 

4 คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63 

5 นายประชา ดํารงค์สุทธิพงศ์ 246,121,700 2.23 

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 

NOMINEES LIMITED 

189,096,512 1.71 

7 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล 

7.1        คุณยรรยง อมรพิทกัษก์ูล* 

7.2        น.ส.ศมล อมรพิทกัษก์ูล 

7.3        นายแพทยธ์เนศ อมรพิทกัษก์ูล 

7.4        นางอญัชลี อมรพิทกัษก์ูล 

115,919,050 

49,552,150 

33,772,400 

18,685,100 

13,909,400 

1.05 

0.45 

0.31 

0.17 

0.13 

8 กลุ่มภัยลี้ 108,104,550 0.98 

 8.1 พลตาํรวจตรีสกล  ภยัลี้ 64,300,000 0.58 

 8.2 พลตาํรวจเอกธวชัชยั ภยัลี้  26,704,550 0.24 

 8.3 คุณฐิตยาภรณ์ ภยัลี้  8,750,000 0.08 

 8.4 คุณเสริมพล ภยัลี้  8,350,000 0.08 

9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 105,000,000 0.95 

10 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 83,981,400 0.76 

11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,003,970,113 26.29 

 รวม  11,000,000,000 100.00 

 

หมายเหตุ : * ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด เมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561  ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 1 ไดพิ้จารณาความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้นลาํดบั

ท่ี 2-11 ตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้แลว้ และยืนยนัว่าไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ภายใต้

ผูม้ีอาํนาจควบคุมเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่รวมทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นตวัแทน (Nominee)   
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน   

 ไม่มี 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   

บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

หลงัจากหักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่นๆ แล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นอื่นๆ ใน

อนาคต ทั้งน้ี การพจิารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ือ

หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 บริษทัย่อยของบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั

ย่อยหลงัจากหักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่นๆ แล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผูกพนั และความจาํเป็นอื่นๆ ในอนาคต 

 

ปี 2559 2560 2561 

กําไรสุทธิ(ล้านบาท) 564.29 565.44 633.88 

จํานวนหุ้น 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 

เงินปันผล*(บาทต่อ

หุ้น) 

0.036 0.036 0.050 

รวมจํานวนเงินปันผล

จ่ายทั้งส้ิน(ล้านบาท) 

396.00 396.00 550.00 

อัตราการจ่ายเงินปัน

ผลต่อกําไรสุทธิ* 

ร้อยละ70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 87 

 

 

หมายเหตุ* อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  รวบรวมขอ้มูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและ

การจ่ายเงินปันผลประจาํปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการประจาํปีนั้นๆ    
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมกา

รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ

ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

จํานวนเข้าร่วมประชุม /จํานวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 

1 นาย เกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ 

และประธาน

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีด ี

6/6   1/1  

2 นายแพทย ์กาํพล พลสัสินทร์ *  กรรมการและ

ประธาน

กรรมการบริหาร 

6/6     

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * กรรมการ 

ประธานกรรมการ

ลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง (แต่งตั้ง 13 

ธันวาคม 2561) 

6/6     

4 นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธํารง * กรรมการ 4/6     

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและ

กรรมการบริหารและ

กรรมการลงทุนและ

การบริหารความเส่ียง 

6/6    1/1 

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล  กรรมการ 6/6     

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล  กรรมการและ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการลงทุน

และการบริหารความ

เส่ียง 

5/6  2/2  1/1 

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์  กรรมการและ 5/6    1/1 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมกา

รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ

ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

จํานวนเข้าร่วมประชุม /จํานวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 

กรรมการลงทุนและ

การบริหารความเส่ียง 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

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

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี และ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการลงทุน

และการบริหารความ

เส่ียง 

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

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

และกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน และ

กรรมการลงทุนและ

การบริหารความเส่ียง 

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

12 นายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

4/6  2/2   

13 นายแพทยยุ์ทธนา  

สงวนศกัดิ์ โกศล 

กรรมการบริหาร และ 

ประธานกรรมการ

ลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง (ดาํรง

ตาํแหน่งถึงวนัท่ี 13 

ธันวาคม 2561) 

-    1/1 

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร และ

กรรมการลงทุนและ

-    1/1 
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รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมกา

รตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ

ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

จํานวนเข้าร่วมประชุม /จํานวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 

การบริหารความเส่ียง 

 

หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  

 นายแพทย์กําพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลัสสินทร์  นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธํารง และนายอภิรุม ปัญญาพล 

กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสําคญับริษทั 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 
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                 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณ ะกรรมการหลัก 6 ชุด ได้แก่  1.)คณะกรรมการบริษัท                          

2.)คณะกรรมการบริหาร 3.)คณะกรรมการตรวจสอบ 4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.)คณะกรรมการกาํกับ

ดูแลกิจการ 6.)คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเส่ียง  โดยคณะกรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ

ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการดงักล่าวมีขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

 

 

1.) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี จาํนวน 12 ท่านประกอบดว้ย 

  รายช่ือ      ตาํแหน่ง 

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์   ประธานกรรมการ 

2. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล    กรรมการ 

4. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง   กรรมการ 

5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์  กรรมการ 

6. นางกอบกุล ปัญญาพล   กรรมการ 

7. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล    กรรมการ 

8. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์   กรรมการ 

9. นายมานิต เจียรดิฐ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

10. นายสมยศ ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

11. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

12. นายแพทยพ์ินิจ กุลละวณิชย ์   กรรมการอิสระ  

 โดยมี นาง วนัดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

 กรรมการผูมี้อํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศักด์ิ พลสัสินทร์  

นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสําคญับริษทั 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 25 

มิถุนายน พ.ศ. 2547 

1. จดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษทัฯ  
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2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ ง 

3. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ  ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทัฯ  ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการบริษทัได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดร้ับมอบอาํนาจหรืออาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ 

โดยมีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริษทั                 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดทาํกับบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

5. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ  ควบคุม กาํกบั ดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองต่อไปน้ี คณะกรรมการ

ตอ้งการรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นก่อนการดาํเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดร้ับอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถ้ือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

สําคญัให้แก่บุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษทัฯ  การแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการซ้ือหรือ

ขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

ฯ  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื่นตามความ

เหมาะสม 

7. ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชน หรือบริษทัอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทัฯ ไม่

ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะต้องแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํ

ข้ึน หรือถือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ์ื่นเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครั้ ง กรรมการจะต้องลาออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวน

กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
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กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งซ่ึงกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งนั้น อาจจะได้รับเลือก

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

2.) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 4 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ตาํแหน่ง 

1. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์    ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายแพทยย์ุทธนา สงวนศกัด์ิโกศล    กรรมการบริหาร 

3. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ      กรรมการบริหาร 

4. นายแพทยสุ์ชาย เหลา่วีรวฒัน ์    กรรมการบริหาร 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 

สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกาํหนด คาํสั่ง และมติ

ของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 

2. พิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  กาํหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์ เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็น

ผูพ้ิจารณาต่อไป 

3. มีอาํนาจแต่งตั้งและควบคุมกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของคณะทาํงานท่ีแต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายท่ี

กาํหนด 

4. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

และอนุมติั 

5. มีอาํนาจพิจารณา อนุมติัการใชจ้่ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการ

ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีได้กําหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

7. มีอาํนาจพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ของบริษทัฯ  ในวงเงินสําหรับแต่

ละรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

8. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัทฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

9. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร อาํนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย  การกาํหนดเงินค่าจา้ง 

ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน พนกังานระดบับริหาร ซ่ึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร และการเลกิจา้ง 
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10. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบิติัการอยา่งหน่ึงอย่างใด โดยอยู่

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมาย หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

11. ดาํเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี อาํนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กับ

บริษัทฯ หรือบริษทัฯ ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว

จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกาํหนด 

การอื่นใดนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทาํได้ เวน้แต่จะได้รับมอบหมายจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือก

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอ้ีก  

3.) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ตาํแหน่ง 

1. นาย มานิต     เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นาย สมยศ      ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นบัญชีและการเงิน โดยมี นางจิรวสัสา  โร

จนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 

20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 

เลิกจา้งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ

กฏหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ   

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  

- ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter)  

- รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตาม

วาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

4.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 5 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ตาํแหน่ง 

 1.นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์       ประธานกรรมการ 

 2.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ูล                                        กรรมการ 

 3.นายมานิต  เจียรดิฐ                               กรรมการ 

 4.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ                               กรรมการ 

 5.นายสมยศ  ญาณอุบล                               กรรมการ 
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โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้ งท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึง

กาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไว ้

2. พิจารณาสรรหาเพือ่เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างลง 

รวมทั้งกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. เสนอนโยบายและแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินสําหรับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัอื่น

ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

4. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการ

ในองคร์วม 

5. ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพื่อกาํหนดการให้โบนสั โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 

และการข้ึนเงินเดือนประจาํปีของบริษทั โดยใชเ้กณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพิจารณา

ประกอบ 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนอาจไดร้ับแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

5.) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 4 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ตาํแหน่ง 

 1.นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์                         ประธานกรรมการ 

 2.นายมานิต  เจียรดิฐ                     กรรมการ 

 3.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ                     กรรมการ 

 4.นายสมยศ  ญาณอุบล                     กรรมการ 
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โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งท่ี 3/2559 เม่ือ

วนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1. กาํหนดและทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทัเพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. ทบทวนหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบัติท่ีสําคญั แนว

ทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจของบริษทั 

4. รายงานผลการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดแนวทางในการรายงานผล

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 

5. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการอาจได้รับแต่งตั้ง

ต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

 

6.) คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

    คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 6 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ตาํแหน่ง 

               1.นายอภิรุม  ปัญญาพล                     ประธานกรรมการ 

 2.นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์            กรรมการ 

 3.แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ            กรรมการ 

 4.นายแพทยสุ์ชาย  เหลา่วีรวฒัน ์                     กรรมการ 

 5.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ูล            กรรมการ 

 6.นายสมยศ  ญาณอุบล             กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

(นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัด์ิโกศล  ดาํรงคต์าํแหน่งประธานกรรมการฯ ถึงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561) 
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อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้ งท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1.  กาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน 

2.  พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน  ความเหมาะสม  ความเป็นไป

ได ้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ  ซ่ึงโครงการ

ลงทุนหมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจาํปีของบริษทั (Capital Expenditure) โครงการขยายและ

ปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษทัใหม่โดยบริษทั บริษทัย่อย 

หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนําเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

3.  พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษทั  เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษทั 

4.  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีได้รับอนุมติัให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ 

รวมถึงจดัให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 

5.  ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร ทั้งความเส่ียงจากภายนอกและ

ภายในองคก์ร  

6.  กาํหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ของ

องคก์รตามความรับผิดชอบ  

7.  พฒันาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งตามนโยบายท่ีกาํหนด

ไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

8.  รายงานความเส่ียงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

9.  ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการ

บริหารความเส่ียงอาจไดร้ับแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

8.2  ผู้บริหาร  

                       ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน  ดงัน้ี 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

จํานวนเข้าร่วมประชุม / 

จํานวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 

นายแพทย ์กาํพล พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

24/24 

นายแพทยย์ุทธนา สงวนศกัด์ิโกศล  รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  

และกรรมการบริหาร 

24/24 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)    

 
 

 

 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ หน้า 15 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

จํานวนเข้าร่วมประชุม / 

จํานวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 

และกรรมการบริหาร 

24/24 

นายแพทยสุ์ชาย เหลา่วีรวฒัน ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

และกรรมการบริหาร 

24/24 

นางวนัดี พิศนุวรรณเวช รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการ

กรรมการบริหาร 

24/24 

นายศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 24/24 

 

               ขอบเขตอํานาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงนิ  

              กรรมการผูจ้ัดการเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจสูงสุดในการอนุมติัรายการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ มีอาํนาจอนุมัติ

การซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ หากเกินจากวงเงิน 2 

ลา้นบาทให้นําเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจอนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 5 

ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะต้องอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจาํปีท่ีไดร้ับการ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 

8.3  เลขานุการบริษัท  

             คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2555 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ งท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2555  และกาํหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   ให้คาํแนะนําเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด 

กฎระเบียบ และขอ้บังคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฎิบัติอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและ

รายการสนเทศในงานท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1. ทะเบียนกรรมการ 

2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ 

3. หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นและรายการประชุมผูถ้ือหุ้น 

4. รายงานประจาํปีของบริษทั 

5. รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

                บริษทัมีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยไดมี้การเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อ

จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของโบนสั  และเบ้ียประชุมรายครั้ ง  และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงจ่ายในรูปแบบของเบ้ียประชุมรายครั้ ง  โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษทัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการบริหารไม่

มีการจ่ายค่าตอบแทน 

               ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และข้ึนอยู่กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

              ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัปี 2560 ซ่ึงไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุมผุถ้ือหุ้น บริษทัไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงิน

เป็นรายบุคคลและไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของผุบ้ริหารไวด้งัน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

      ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนครั้ งท่ีเขา้ประชุม และโบนสัประจาํปีท่ีคาํนวณจา่ย

ตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี                                                            

(หน่วย: บาท)  

 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย  เงินเดือนและโบนสั ให้กบัผูบ้ริหาร จาํนวน 5 รายรวมทั้งส้ิน  

12.46ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจา่ยค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยใ์ห้กบัผูบ้ริหารจาํนวน 4 ราย รวม

ทั้งส้ิน  20.79  ลา้นบาท  

หมายเหตุ : ผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ท่าน ในปี 2561 ไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเน่ืองจากตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่ใน

ระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน   

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบนอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นตาราง

ดา้นบน ส่วนค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริหาร บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 
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ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร 

-เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยใน     

ปี 2561 บริษทัไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.09 ลา้นบาท  

นอกจากนั้นบริษทัฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดแ้ก ่ รถประจาํตาํแหน่ง โทรศพัท์มือถือ รวมทั้ง

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัรถประจาํตาํแหน่งและโทรศพัท์มือถือ  เช่น ค่านํ้ามนัรถ และค่าบริการโทรศพัท์รายเดือน เป็นตน้  

8.5  บุคลากร 

 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,420 คนโดยในปี 2561 บริษทัไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานรวมทั้งส้ิน  656.33 ลา้น

บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และ

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั

รวม 611.19 ลา้นบาท   

 

จาํนวนแพทย ์พนกังานและผลตอบแทน 

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

2561 

บริษทั

โรงพยา

บาล 

จุฬารัตน์

จาํกดั 

บริษทั

คอนวี

เนียนซ์

ฮอสพิท

อลจาํกดั 

บริษทั

บางปะ

กงเวชช

กจิจาํกดั 

บริษทั

โรงพยา

บาลชล

เวชจาํกดั 

บริษทั 

สัตยบุตร 

อินเตอร์

เนชัน่

แนล 

จาํกดั 

บริษทั 

โรง

พยาบา

จุฬารัตน์ 

อาคเนย ์

จาํกดั 

บริษทั 

โรง

พยาบา

รวม

แพทย์

ฉะเชิงเท

รา จาํกดั 

บริษทั 

ไทยแอ

มดอน 

จาํกดั 

รวม 

แพทยป์ระจาํ 57 35 28 2 8 13 3  146 

แพทยน์อกเวลา 214 114 63 37 71 58 46  603 

พยาบาล 625 373 292 53 94 95 61  1,593 

เภสัชกร 31 15 12 1 3 3 3  68 

นกัรังสีเทคนิค 18 5 2 1 1 1 -  28 

เทคนิค

การแพทย ์

16 10 11 2 3 3 3  48 

พนกังานอื่นๆ 772 290 310 56 115 95 44 1 1,683 

รวม (คน) 1,733 842 718 157 295 268 160 1 4,169 

ค่าตอบแทน

พนกังาน(ลา้น

บาท) 

656.33 258.59 202.98 37.18 64.91 40.14 6.31 1.08 1,267.52 

 

 บริษทัฯมีการเพิ่มจาํนวนแพทยแ์ละพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายพื้นท่ีการให้บริการ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่

โครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โครงการเพิ่มพื้นท่ีการให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโครงการเพิ่มอาคาร
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ท่ีแล้วเสร็จในปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดับ และในปี 2559 มีการรับโอนกิจการบริษทั สัตยบุตร

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทยร์ะยอง) 

 

 

 

 

 

 
 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลกักาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้าง

ความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การกาํหนดนโยบายและหลกัการการกาํกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูริ้เร่ิมมีส่วนร่วมในการจดัทาํและอนุมติันโยบาย ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงกาํหนด

โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี :- 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัเล็งเห็นถึงความสําคญัของสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมทั้งผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ และ ผูถ้ือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิ

ของผูถ้ือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ 

ขายโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะไดร้ับส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทั สิทธิต่างๆในการประชุมผูถ้ือหุ้น สิทธิในการ

ไดร้ับข่าวสาร ขอ้มูลของบริษทัอย่างครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ

ในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุ้นใน

การร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสําคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปีของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

ข้ึน โดยผูถ้ือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั 

2.  บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจง้วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตดัสินใจ 

และเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิได้เต็มท่ี โดยได้ช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถ้ือหุ้นต้องนาํมาแสดง

ในวนัประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ือหุ้นไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ี 

เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ือหุ้น บริษทัมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษทั โดย

9. การกํากบัดแูลกิจการ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)    

 
 

 

 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ หน้า 19 

ในกรณีของการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมปี 

2561 อย่างน้อย 30 วนั 

3. บริษทันาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท่ีไดจ้่ายให้กรรมการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนเบ้ียประชุม รวมถึง

อตัราจ่ายเบ้ียประชุมต่อครั้ งและจาํนวนครั้ งท่ีจัดประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะ

เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดเ้ห็นยอดค่าตอบแทนเบ้ียประชุมรวมท่ีจ่ายทั้งปีและนําเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บาํเหน็จ 

โดยมีหลกัเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บาํเหน็จ ประจาํปีตามผลประกอบการ ในจาํนวนวงเงินรวมทั้งส้ิน

ไม่เกินวงเงินท่ีนําเสนอต่อปีและให้คาํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง  เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2561 บริษทัได้

ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีค่าตอบแทนท่ีไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครั้ งว่าไม่มี เช่น 

ค่าตอบแทนประจาํ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ 

4. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ีผูถ้ือหุ้นสามารถ 

Download หนงัสือมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัไดอ้ีกดว้ย 

5. เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด 

พร้อมจดัทาํบตัลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแต่ละ

วาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผูถ้ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ได้ลงมติ นอกจากน้ี เม่ือจบการประชุม 

ผูถ้ือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได ้

6. ก่อนเร่ิมเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ได้มอบหมายให้

เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

และระหว่างการประชุมผูถ้ือหุ้นประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ 

ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆอย่าง

เพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผูบ้ริหารจะให้ความสําคญักบัทุกคาํถาม และตอบข้อ

ซักถามอย่างชดัเจนและตรงประเด็น 

7. เลขานุการบริษทัได้บนัทึกการประชุมท่ีถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

อย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั

หลงัการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถ

ตรวจสอบได ้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษทัมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกับผูถ้ือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ือหุ้น

รายย่อยนกัลงทุนสถาบนั หรือผูถ้ือหุ้นต่างชาติ โดยไดด้าํเนินการต่างๆ เช่น 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)    

 
 

 

 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ หน้า 20 

1. มีช่องทางให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสําคญัและควรบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทั และกรรมการอิสระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอ

เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นตามความ

เหมาะสมต่อไป 

2. สําหรับผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นได้ดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉันทะสําหรับ

การประชุมผูถ้ือหุ้นโดยมีรูปแบบท่ีผูถ้ือหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ ตามแบบ

ท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดโดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระ

หน่ึงท่าน เป็นผูร้ับมอบอาํนาจในการประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุ้น 

3. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลาํดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ี

ไม่ไดแ้จ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอ้มูลสําคญัในท่ีประชุมอย่างกะทนัหัน 

4. บริษทัให้ความสําคญัในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการระหว่างกนั และมีการดาํเนินการตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์

ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในกรณีท่ีบริษัทตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว กรรมการ ผู ้บริหาร และบุคคลอื่นท่ีมีส่วน

เกี่ยวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการนั้นๆ 

5. บริษัทมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเส่ียง และจัดให้กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ต่อคณะ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบัแจง้บริษทัภายในสามวนัทาํการ 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน อนัจะส่งผลถึงความมัน่คง

และดาํเนินธุรกิจไปไดต้ามท่ีคาดหวงั และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติต่อ ผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผูมี้ส่วนได้เสียท่ี

สําคญัของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ข้อบังคบับริษัท เช่นสิทธิในการตรวจสอบ

จาํนวนหุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะไดร้ับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ข้อมูลแก่ผูถ้ือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน ทนัเวลาและให้สิทธิแก่ผูถ้ือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของ

บริษทัอย่างอิสระในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษทัให้บริการแก่ผูป่้วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพท่ีสูงสุด โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสําคญั คณะกรรมการความเส่ียงของโรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการ

ดูแลพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพฒันาคุณภาพของการบริการผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึง
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ความต้องการและความคิดเห็นของผูป่้วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผูป่้วย นอกจากน้ี บริษทัมีโครงการวดัระดับความพึง

พอใจของลูกคา้/ผูป่้วย ท่ีมีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํมาพฒันาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ 

พนักงาน: บริษัทเช่ือมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทาํงานท่ีเท่าเทียมกัน และมี

มาตรการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้งแผนระยะสั้ นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดทํากระบอก

เงินเดือนรายตาํแหน่ง รายบุคคล  และการจดัทาํเส้นทางกา้วหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กบัพนักงาน   รวมทั้งจัดทาํแผนการ

พฒันาบุคลากรโดยการจัดทาํแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อสร้าง/เพิ่ม

แรงจูงใจ และเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานไดจ้ดัทาํแผนการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 

ทกัษะการปฏิบัติงาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนโดยกาํหนดให้พนกังานวิชาชีพต้องเขา้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และบริษทัฯได้จดัฝึกอบรม

พนกังานวิชาชีพพยาบาลร่วมกบัสภาการพยาบาลเพื่อนบัเป็นชัว่โมงในการพฒันาความรู้ความสามารถ ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํไป

นบัเป็นจาํนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในวิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนั้นๆไดอ้ีกดว้ย  ในส่วนของพนกังานสนบัสนุนทั่วไปตอ้ง

เขา้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมงต่อคนต่อปี แผนฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานไดจ้ดัทาํข้ึนทุก

ปีต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอและครอบคลุมพนกังานทุกกลุ่มของบริษทั     

นอกจากน้ียงัไดจ้ัดกิจกรรมผูบ้ริหารพบพนักงานซ่ึงเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้ร้องเรียน

กบัผูบ้ริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวตักรรม ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจดัเวทีนาํเสนอผลงานผ่านนิทรรศการนวตักรรม

ท่ีจดัข้ึนปีละหน่ึงครั้ งเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งบริษทัมีนโยบายจัดกิจกรรมการพฒันา

องค์กร Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานเพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนักงานท่ี

ร่วมงานกบับริษทัมาอย่างยาวนาน  

บริษทัมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรต้องได้รับการ

ตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานและมีภูมิคุ้มกันโรคท่ีจาํเป็น เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภยัจาการติดเช้ือด้วยโรค     ท่ี

ป้องกันได้ด้วยวคัซีน รวมทั้งต้องได้รับการตรวจร่างกายประจาํปีเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนักงานต้องได้รับการ

ตรวจสุขภาพประจาํปีแยกตามอายุ และความเส่ียง   หลงัจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามัยร่วมกบัฝ่ายบุคคลก็จะนําผลการตรวจ

สุขภาพมาจดักลุ่มพนกังานกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัฯลฯ เพื่อจดักิจกรรมเพิ่มความรู้

ความเข้าใจและแนวทางการลดความเส่ียง จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพื่อประเมินซํ้าและให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจนกว่า

ผลการตรวจจะเขา้สู่เกณฑ์ปกติหรือสามารถควบคุมได ้นอกจากนั้นบริษทัมีนโยบายให้พนกังานทุกคนรับวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุก

ปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาด  

ส่วนเร่ืองการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภยัจากการทาํงาน บริษทัได้จดัตั้งหน่วยงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทาํหน้าท่ีสํารวจและค้นหาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ตลอดจนความปลอดภยัทั้ง

ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจยัเส่ียง  เพื่อนํามาจดัทาํแผน/มาตรการต่างๆเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง โดยมีการ

ติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม และมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

รวมถึงการทบทวนแผนประจาํปีอย่างต่อเน่ือง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบผลการดาํเนินการ (นโยบาย

เกี่ยวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานเป็นหน่ึงในมาตรฐาน HA : Hospital Accreditation /JCI Joint 

commission international standard ท่ีให้ความสําคญัอย่างมากในการรับรองมาตรฐาน)     
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บริษทัเช่ือว่าประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดี ย่อมเกิดจากความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน จึงมุ่งมัน่ในการสร้างและ

มีการสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงการดําเนินการของบริษัทในด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทั

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้และคู่สัญญา และจ่ายชาํระหน้ีคู่คา้และคู่สัญญาอย่างตรงเวลา 

เจ้าหนี้: บริษทัยึดมั่นในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้ี อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

กู้ยืมเงินด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายชําระหน้ีตรงเวลา บริษทัเช่ือว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้ี 

รวมทั้งการสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นความรับผิดชอบท่ีบริษทัพึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

คู่แข่งทางการค้า: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง

การค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือว่าคู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้บริษทัมีความมุ่งมั่นในการพฒันาคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สังคม: บริษัทได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ข้ึนเพื่อกาํกับดูแลและกาํหนดแนวทางการดาํเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับ

องค์กร และระดบัพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษา

เน้ือหาเพิ่มเติมไดท่ี้ หัวขอ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความสําคญัต่อการตัดสินใจของผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน

อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทาง

ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เขา้ถึงง่าย เพื่อให้ ผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์

และข้อบังคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัดขอ้มูลต่างๆท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งขอ้มูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน คาํอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี 

คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจาํนวนครั้ งในการเขา้ประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 

บริษทัมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น แบบ 

56-1 รายงานประจาํปี  เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของ

บริษทัในหัวข้อนกัลงทุนสัมพนัธ์  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัการอยู่เสมอ การพบปะกบันกัวิเคราะห์รายไตรมาส (34 ครั้ งใน

ปี 2559, 30 ครั้ งในปี 2560 และ 21  ครั้ งในปี 2561 ) 

การเขา้ร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงฮ่องกง ( 6 ครั้ งในปี 2559 , 

5 ครั้ งในปี 2560  และ 4 ครั้ งในปี 2561) การพบปะและการประชุมทางโทรศพัท์ระหว่างผูบ้ริหารกับนักลงทุน ( 24 ครั้ งในปี 

2559 , 20 ครั้ งในปี 2560  และ 30 ครั้ งในปี 2561) นอกจากน้ี บริษทัได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนสําหรับเหตุการณ์

ต่างๆท่ีสําคญัของบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง  บริษทัไดจ้ัดให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ

บริษทัและหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัลงทุนและผูถ้ือหุ้น ผูท่ี้สนใจ   สามารถติดต่อขอข้อมูลได้

ท่ี โ ท ร ศั พ ท์  02-7692900 ต่ อ  3304, 3325  อี เม ล์  ir@chularat.com ,  companysecretary@chularat.com แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

www.chularat.com 

http://www.chularat.com/
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รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงัน้ี 

  

รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิด

สมุดทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ

เปล่ียนแปลง 

เพิ่มขึน้

(ลดลง) 

 23 พฤศจิกายน 

2560 

23 สิงหาคม 2561 

1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 

* 

ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

368,587,850 368,587,850 ไม่มี 

2 นายแพทยก์าํพล  

พลสัสินทร์* 

กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

253,720,200 253,720,200 ไม่มี 

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

4 นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธาํรง 

* 

กรรมการ 6,208,800 6,208,800 100,000 

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่า

วีรวฒัน ์

กรรมการและ

กรรมการบริหาร และ 

กรรมการลงทุนและการ

บริหารความเส่ียง 

13,459,500 11,859,500 (1,600,000) 

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 932,656,600 927,156,600 (5,500,000) 

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล กรรมการ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

และกรรมการลงทุนและ

การบริหารความเส่ียง 

49,552,150 49,552,150 418,900 

8 นางสาวกรรณิกา  

พลสัสินทร์ 

กรรมการ และ 

กรรมการลงทุนและการ

บริหารความเส่ียง 

1,994,750,400 1,994,750,400 ไม่มี 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ และ 

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

700,000 700,000 ไม่มี 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิด

สมุดทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ

เปล่ียนแปลง 

เพิ่มขึน้

(ลดลง) 

 23 พฤศจิกายน 

2560 

23 สิงหาคม 2561 

กรรมการอิสระและ 

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการลงทุนและการ

บริหารความเส่ียง 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระและ 

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

12 นายแพทยพ์ินิจ  

กุลละวณิชย ์

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  

 นายแพทย์กําพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลัสสินทร์  นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธํารง และนายอภิรุม ปัญญาพล 

กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสําคญับริษทั 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุก

ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทั นโยบายการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี รวมถึงการประเมินผลเพื่อนํามาสู่การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

งบประมาณของบริษทัทุกปี  และจดัให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความ

มัน่คงสูงสุดให้กบัผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการบริษทัท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 10 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ และนายอภิรุม ปัญญาพล 

และนายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธํารง และนางกอบกุล ปัญญาพล และนางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  และนายยรรยง อมรพิทักษ์กูล  

และนายมานิต  เจียรดิฐ และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพ์ินิจ กุลละวณิชย ์
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2. กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์กาํพล พลสัสินทร์ และนายแพทยสุ์ชาย   เหล่า

วีรวฒัน์ 

3. กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กาํหนด จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมานิต   เจียรดิฐ 

นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพ์ินิจ กุลละวณิชย ์

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจาํนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

การแยกตาํแหน่ง: บริษทักาํหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดับสูง

อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด 

ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วน

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจะไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบดาํเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีกาํหนดไว ้และ

ควบคุมค่าใชจ้า่ยและงบลงทุนตามงบประมาณประจาํปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั  

ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อระดมความเห็นเพื่อนาํความเห็นมาพฒันาแผนการพฒันาองคก์รให้รอบดา้นมากข้ึน 

 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ท่ีกรรมการและ

ผูบ้ริหารจะไดร้บัจากการเป็นกรรมการในบริษทัอื่น  จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ี

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมกันไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้สามารถจดัสรรเวลาให้แต่ละบริษทั 

ได้อย่างเพียงพอ แต่จะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ ส่วนผูบ้ริหารนั้น นอกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแล้ว  กรรมการผูจ้ัดการ Corporate Chief 

Executive Officer และผูบ้ริหารของบริษทั  สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษทัอื่นอีกไม่เกิน 3 

บริษทั และการรับตาํแหน่งดงักล่าวตอ้งไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษทั เพื่อทํา

หน้าท่ีดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งจัดทาํ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น รายงานประจาํปี และจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

นอกจากน้ียงัช่วยให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการต้องทราบเกี่ยวขอ้ง

กบัการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ประสานงานดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้มีการปฏิบัติ

ตามมติคณะกรรมการ  และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

             คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นทุกคน ทั้งผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ และผูถ้ือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า 

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมัดระวงัรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้นภายใต้

กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และภายใตก้ฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคบั

ของบริษทั และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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• นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  บริษทัฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯเป็นลาย

ลกัษณ์อักษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผู ้ริเร่ิม  มีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย

ดังกล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการจะได้จัดให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และหน่วยงานกํากับ

ปฏิบติังานให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  

• จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษทัฯได้กาํหนดนโยบายพร้อมคู่มือเกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่าย

บริหาร และพนักงานเพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ

ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน

และสงัคม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกาํหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษทัฯได้กาํหนดนโยบายเกี่ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บน

หลกัการท่ีว่า การตัดสินใจใดๆในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกาํหนดให้

ผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจง้ให้บริษทัฯทราบถึงความสัมพนัธ์หรือ

การเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมัติ

ในธุรกรรมนั้นๆ   เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณา

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ

โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาํเป็นไวใ้นงบการเงิน 

รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 แลว้ 

• ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  บริษัท ได้ให้ความสําคญักับระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายท่ีดีภายในองค์กรเพื่อลดความเส่ียงในการดาํเนินงาน และเพื่อให้มี

คุณภาพในระบบงานและในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการ

ใชจ้่ายอย่างระมดัระวงั สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทาํงานท่ีอิสระ และมีการถ่วงดุลอาํนาจ หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการดาํเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• การบริหารความเส่ียง  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อทบทวนระบบ

หรือกลไกในการประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพื่อพิจารณาหา

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้ผลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่าย

บญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ

บริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ รวมทั้ง

สารสนเทศทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
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บญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ี

สําคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้นและสมํ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าท่ีสําคญัของกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยในแต่ละปี บริษทักาํหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการ

บริษทัปีละ 6 ครั้ ง โดยมีการกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้ งพิเศษเพิ่มเติมตามความจาํเป็น

เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคญัเร่งด่วน  กรรมการทุกคนตอ้งมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม

ทั้งปี ในปี 2561 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการจาํนวน 6 ครั้ ง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ใน

ขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหาร 

             ในการประชุมแต่ละครั้ งตอ้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (67%) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด

จึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกครั้ งต้องมีประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านท่ีให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองคป์ระชุมในวาระนั้น ซ่ึงมีการกาํหนดวาระการประชุม

ล่วงหน้าไวอ้ย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้สู่

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็น

วาระการประชุมได้   เลขานุการบริษัทเป็นผู ้จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆส่งให้

คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม 

            โดยปกติการประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในท่ีประชุมได้จดัสรรเวลา

อย่างเพียงพอท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะนาํเสนอรายละเอยีดของวาระไดช้ดัเจนและมากพอท่ีคณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ

ไดอ้ย่างรอบคอบ และไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

จะถือมติ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วม

ประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้สามารถนําไป

ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

             เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีจัดทาํรายงานการประชุมและจัดส่งให้ท่ีประชุมกรรมการ

รับรองความถูกต้องในครั้ งถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มี

ความละเอียดถูกต้องมากท่ีสุด และเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ัดเก็บรายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุมและลง

ลายมือช่ือโดยประธานกรรมการบริษทั เพื่อรับรองความถูกต้องแลว้ ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ

เอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถว้น เพื่อให้คณะกรรมการและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบและอา้งอิงได ้

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  

ผลการประเมิน ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1.คณะกรรมการทั้งคณะ 99.00% 99.76% 96.06% 
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2.ประธานกรรมการบริษทั 94.00% 97.00% 100.00% 

3.กรรมการผูจ้ดัการ 99.00% 99.77% 97.50% 

4.คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี NA 98.95% 95.83% 

5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน NA 96.00% 89.00% 

6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง NA 92.85% 86.16% 

7.คณะกรรมการบริหาร NA NA 96.02% 

8.คณะกรรมการตรวจสอบ NA NA 95.24% 

 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 

               การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ จดัให้ประเมินปีละครั้ ง 

โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมิน ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ัดการ,คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูแ้จกใบประเมินให้กับกรรมการ

บริษทัแต่ละท่านและรวบรวมนํามาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษทัอนุมัติ และนําเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัครั้ ง

ถดัไป 

 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ: 

 ระดบั 1  ปรับปรุง        ระดบั 2  พอใช ้      ระดบั 3 ดี       ระดบั 4 ดีมาก        

เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน 

1. คะแนนมากกว่า 90%            แปลผลในระดบั ดีมาก 

2. คะแนนมากกว่า 80%-90%    แปลผลในระดบั  ดี และยอมรับได ้

3. คะแนนมากกว่า 70%-80%    แปลผลในระดบั  พอใช ้ตอ้งแกไ้ขภายใน 90 วนั 

4. คะแนนน้อยกว่า 70%           แปลผลในระดบั  ปรับปรุง ตอ้งนาํมาพิจารณาและแกไ้ขภายใน 30 วนั 

ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินแสดงตามตาราง 

ผูป้ระเมิน 
ผูถู้กประเมิน 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดย่อย 

1.กรรมการบริษทั   ไม่ประเมิน  ไม่ประเมิน 

2.ประธานกรรมการบริษทั    ไม่ประเมิน 

3.กรรมการชุดย่อย ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน  

     หมายถึง การประเมิน 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้กี่ยวข้องในระบบกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการทุกท่านตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดย

จดัทาํแผนการพฒันาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล มีการจัดเตรียมขอ้มูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั  รวมทั้ง
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ขอ้มูลอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรรมการ  ผูบ้ริหารท่ีเขา้รับตาํแหน่งในบริษทัเป็นครั้ งแรก  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตลอดจน

ผูบ้ริหาร  บริษทัฯจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ริหารใหม่ทุกครั้ งตามหัวข้อท่ีกาํหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

ผูบ้ริหารใหม่  เพื่อเป็นการแนะนําแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบติัหน้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 นอกจากน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม

และการสัมมนา ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยกรรมการไดผ้่านการฝึกอบรมหลกัสูตร การเป็นกรรมการ

บริษทัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัต่อไปน้ี 

 

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

Accreditation Program (DAP) Certification Program (DCP) Leadership Program (ELP) Program (ACP) Committee Program(AACP) Certification Program (DCP) Accreditation Program (DAP) Leadership Program (ELP) Program (RCP) Program(DSP) Program(DRP)
1 นายเกรยีงศักดิ� พลัสสนิทร์ /
2 นายแพทย์กําพล พลัสสนิทร์ /
3 นายอภริุม ปัญญาพล /
4 นายแพทย์วชิติ  ศริทิัตธํารง /
5 นายแพทย์สุชาย  เหล่าวรีวัฒน์ /
6 นางกอบกุล    ปัญญาพล /
7 นายยรรยง  อมรพิทักษ์กูล /
8 น.ส.กรรณิกา    พลัสสนิทร์ /
9 นายมานติ เจยีรดฐิ / / /

10 นายชยวัฒน ์ พิเศษสทิธิ� / / /
11 นายสมยศ    ญาณอุบล / / / / /
12 นายแพทย์พินจิ  กุลละวณิชย์ /
13 นายแพทย์ยุทธนา  สงวนศักดิ�โกศล
14 แพทย์หญงิชุตมิา  ปิ�นเจรญิ
15 นายแพทย์ชัยสทิธิ�  ศรทีองชัย
16 นางวันด ี พิศนุวรรณเวช / / / /

รายชื�อกรรมการ

 

 

9.2  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.2.1  กรรมการอิสระ 

           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้ งท่ีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีดาํรงตําแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อ

กาํหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   รวมถึงมี

คุณสมบัติขั้นตํ่าตามหัวขอ้ข้างล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ   เพื่อ

พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เกี่ยวข้องของกรรมการ

ตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาต

ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ  บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้ับ

แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าวข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ี

กระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกับสินทรัพยห์รือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลทาํให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระ

หน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ  หรือตั้งแต่ 20 ล้าน

บาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่า

ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ี

เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี

ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ

สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขอ

อนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ

นั้นด้วย  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือ

หุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทั

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาต

หรือบริษทัย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง โดยจะแจ้ง

พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี สําหรับการจัดทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ  

กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติความ

เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้

ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงกาํกบัดูแลรายงานทางการ

เงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบัญชี และการพิจารณาข้อขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 

ปี  ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีความจาํเป็น  มีเหตุผลอนัสมควร  คณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการอิสระให้ดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า 9 ปี

ต่อเน่ืองกนัก็ได ้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกาํหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

โดยมีหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษทัฯ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และข้อบงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซ่ึง

กรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษทัฯ  และ

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งโดยรวมหุ้นท่ีถือโดยบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคน

ท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้นั้นอาจไดร้ับเลือกตั้งกลบัเข้า

มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

5. กอ่นการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั้ ง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเข้ามาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าว เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

6. ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 

• ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

• ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลาย

คนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ งผู ้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย

คะแนนท่ีมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

• การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลือกและนาํเสนอ

บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติดงักล่าวของ

คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ัดการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้

พิจารณาเบ้ืองต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้

บรรลุว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ให้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน พิจารณาก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณาทบทวนและกาํกบัติดตามเกี่ยวกับแผนหรือแนวทางในการดาํเนินการคน้หาผูสื้บ

ทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รรวมถึงการกาํหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์รทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวและหลกัเกณฑ์การประเมินให้ครบถว้น 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

          ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ดาํเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษทักาํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดงักล่าวต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ี

ดาํเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัได้กาํหนดให้บุคคลท่ี

ไดร้ับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดับ

เดียวกบัท่ีต้องไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพื่อเป็น

ตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักลา่วเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

       นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทักาํหนดให้บุคคลท่ีไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจากบริษทัตอ้งกาํกับดูแลให้

บริษทัย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษทัย่อยให้ครบถว้นถูกตอ้ง 

รวมถึงต้องกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมูล และการบนัทึกบัญชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวม

มาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี :- 

-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่

สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานกังานกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

- กําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทาํการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจดัส่งสําเนารายงานน้ีให้แก่

เลขานุการบริษัทฯ ในวนัเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์เพื่อจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารเป็น

รายบุคคล เพื่อนาํเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมครั้ งถดัไป  

-  บริษัทฯ จะกําหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น

สาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะต้องระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 
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ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคญันั้นต่อ

บุคคลอื่น 

บริษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ

ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้ับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา

ของการกระทาํและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทั และบริษทัย่อยไดว้่าจา้ง บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ตรวจสอบบญัชีงบการเงินแยกรายการบริษทัและงบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีปี 2561 คิดเป็นจาํนวน 1.57 ลา้นบาท 

2. ค่าบริการอื่น (non audit fee) 

ไม่มีการให้บริการอื่นๆ 

9.6  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

ตารางสรุปการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2561 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ (จํานวน

คร้ังที่เข้าร่วมประชุม/

จํานวนคร้ังที่ประชุม) 

คณะกรรมกา

รตรวจสอบ 

คณะกรรมกา

รบริหาร 

การเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

คณะกรรม

การลงทุน

และบริหาร

ความเส่ียง 

 นาย มานิต      เจียรดิฐ  5/5  1/1 2/2 1/1  

 นาย สมยศ      ญาณ

อุบล  

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

 นาย ชยวฒัน ์   พิเศษ

สิทธ์ิ  

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

 นายแพทย ์ กาํพล พลสั

สินทร์ 

 24/24 1/1    

 นายแพทยย์ุทธนา 

สงวนศกัด์ิโกศล 

 24/24 1/1   1/1 

 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ิน

เจริญ 

 24/24 1/1   1/1 

 นายแพทย ์สุชาย  เหล่า  24/24 1/1   1/1 
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บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายการดาํเนิน

ธุรกิจเคียงคู่กบัหลกัการรบัผิดชอบต่อสังคม ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ข้อ 

เพื่อเป็นเข็มทิศนาํไปสู่ความย ัง่ยืน และถ่ายถอดให้กับทุกคนในบริษทัฯได้ตระหนักถึงผ่านค่านิยม (Core Value) ของบริษทัฯ 

ดว้ยคาํว่า “iCare” อนัประกอบไปดว้ยความหมายในตวัอกัษรแต่ละตวัดงัน้ี 

 

I 

International Patient Safety – ยึดเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นสําคญั 

Integrity - เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม 

Innovation - สร้างสรรคว์ิธีการใหม่ๆ เพื่อการพฒันาองคก์ร 

C 
Care - ใส่ใจ ดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง 

Change - พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานท่ีดีข้ึน 

A Accountability - มีความรับผิดชอบและเป็นท่ีศรัทธาของสังคม 

R Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล 

E 

Engagement - มีความรักและผูกพนักบัองคก์ร 

Education - ศึกษาพฒันาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 

Environment ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

วีรวฒัน ์

 นางวนัดี  พิศนุวรรณ

เวช 

 24/24 1/1 2/2 1/1 1/1 

 นายศุภโชค  โรงจน์

ชีวิน 

 24/24 1/1    

10. Corporate Social Responsibilities (CSR) 
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สําหรับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 น้ี บริษทัฯ ขอแบ่งรายงานออกเป็น 

8 หัวขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1. การแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้า  

บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัในกระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้งให้มีความโปร่งใส ดว้ยวิธีการสรรหาคู่คา้

ท่ีเป็นธรรม อาทิ การจดัประมูลยาและเวชภณัฑ์ การเปิดโอกาสให้บริษทัเคร่ืองมือแพทยเ์สนอคุณสมบัติของ

เคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการ และกาํหนดให้มีคู่เปรียบเทียบ 

2. การจัดทําสัญญาทางธุรกิจ  

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดให้ฝ่ายกฎหมายจดัทาํสัญญาทางธุรกิจ อาทิ สัญญาบริการ สัญญาเช่า สัญญาจะซ้ือ

จะขาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้กบัคู่คา้ รวมถึงเป็นการการันตีคุณภาพสินคา้และบริการท่ี

ทางบริษทัฯไดค้ดัสรรมาประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความมัน่ใจกบัลูกคา้ และป้องกนัความไม่เป็นธรรมท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบับริษทัฯ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผูถ้ือหุ้น 

3. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตวัอกัษรต่างๆ พร้อมมี

บทลงโทษของผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Systems Security Policy) เพื่อความเป็นธรรมดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การกําหนดวงเงินอนุมัติที่เหมาะสมตามตําแหน่ง  

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการกาํหนดวงเงินการอนุมติัและทบทวนอาํนาจการอนุมติัทุกปี เพื่อความเหมาะสม 

และป้องกนัการทุจริต 

5. การเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปรงใส  

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํรายงานขอ้มูลดา้นการเงินอย่างโปร่งใส โดยผ่านการตรวจสอบจากสาํนกังานบญัชี 

เพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการรับทราบถึงการดาํเนินธุรกจิของบริษทั  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. การปฏิบัติตามนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น และเผยแพร่ให้บุคลการใน

บริษทัฯ ไดร้ับทราบและยึดถือเป็นหลกัการในการทาํงานตามท่ีเคยปฏิบติัมาเป็นประจาํ 

2. การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับองค์กรภายนอก 

บริษทัฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action Coalition against corruption) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

ตั้งใจและเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองเป็นสมาชิก รวมถึงการติดตามข่าวสารและประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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3. การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้เลขานุการบริษทัติดตามข่าวสารดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเผยแพร่จากคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อยู่เป็นประจาํ พร้อมทั้งมีการแจง้ต่อผูบ้ริหารให้ไดร้ับทราบเพื่อ

เป็นกรณีศึกษาในประเด็นดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

4. การประเมินความเส่ียงการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ ได้มีหารือในความส่ียงด้านการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดทาํการประเมินความเส่ียง และ

วางแผนการบริหารจัดกับความเส่ียงท่ีอาจข้ึน ผ่านคณะกรรมการความเส่ียง และจัดให้มีการตรวจสอบการ

ดาํเนินการตามแผนดว้ยผูต้รวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  

5. ช่องทางร้องเรียนประเด็นทุจริต  

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสท่ีอาจก่อให้เกดิการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษทั

ฯ ผ่านทาง e-mail ขององคก์ร เน่ืองจากมีความปลอดภยัด้วยการเข้ารหัสก่อนเขา้ถึงข้อมูลของผูร้้องเรียนและข้อ

ร้องเรียนต่างๆ  

 

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ E-mail Address 

แผนกตรวจสอบภายใน 02 033 2900 ต่อ 5090 internalaudit@chularat.com 

คณะทาํงานต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 02 033 2900 ต่อ 3325 anticorruption@chularat.com 

เลขานุการบริษทั 02 033 2900 ต่อ 3325 companysecretary@chularat.com 

 

6. คณะทํางานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีคณะทํางานรับผิดชอบดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับผู ้ตรวจสอบ

ภายใน โดยกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริตเขา้มาผ่านทางช่องทางท่ีกาํหนด คณะทาํงานจะต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลบั โดยเก็บรักษาความลบัของข้อมูล (ช่ือ-นามสกุล) เพื่อ

ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทั และหากมีการเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จ้ง

เบาะแส คณะทาํงานท่ีดูแลเร่ืองน้ีจะตอ้งไดร้ับบทลงโทษตามวินยั 
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7. กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  

บริษทัฯ ได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริต ให้คณะทาํงานได้มีการ

ตรวจสอบ หาข้อมูลประกอบ โดยยึดตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีร่วมกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหากพบว่ามีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่

โปร่งใสในการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานส่ิงท่ีพบต่อคณะกรรมการ

บริษทั หรือ กรรมการผูจ้ัดการ เพื่อให้มีการดาํเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา ไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษทัท่านใดท่ีมีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนนโยบายบริษทั หรือมีการกระทาํท่ีผิด

จรรยาบรรณตามสถานะท่ีดาํรงอยู่ บริษทัฯจะพิจารณาดาํเนินการตามแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกบับุคคล

นั้น ทั้งทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดถึงการดาํเนินการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1. ปลูกฝังแนวคิดผ่านค่านิยมองค์กร  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี จึงได้กาํหนดค่านิยมขององคก์ร (iCare) ให้มี

เช่ือมโยงกับการให้บริการท่ีคาํนึงถึงสิทธิอนัเท่าเทียมกนั โดยกาํหนดให้ I = International Patient Safety คาํนึงถึง

การรักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมเสมอภาค คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสําคญั และให้เกียรติและเคารพใน

ความเป็นบุคคลในตวั R = Respect  

2. อบรมเร่ือง “สิทธิผู้ป่วย”  

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดหัวขอ้ “สิทธิผูป่้วย” ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานทุกคนท่ี

เขา้มาร่วมงานกับบริษทัฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งไดป้ระกาศให้ผูป่้วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบน้ี

อย่างทัว่ถึงตามจุดบริการต่างๆ 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  

บริษทัฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกาํหนด และ ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก 

2. ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม บริษทัฯได้มีการกาํหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม โดยพิจารณา

จากความรู้ ความสามารถและสภาวะตลาด 

3. เคารพสิทธิในการทาํงาน  

บริษทัฯ ปฏิบ ัติต่อบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีบ ังคบั ข่มขู่ ให้เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการทาํงาน 

4. คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย  

บริษทัฯ ได้มีการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานทุกคน ด้วยการตรวจสุขภาพประจาํปีและจัดทาํประกัน

อุบัติเหตุ สําหรับความปลอดภยัในการทาํงาน บริษทัฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดล้อมดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของพนกังานและผูม้ารับบริการทุกท่าน ซ่ึงรวมถึงการดูแล



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)    

 
 

 

 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ หน้า 39 

เร่ืองการเตรียมพร้อมรับภยัพิบัติ  วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อคัคีภยั และความพร้อมและความ

ปลอดภยัจากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึงมั่นได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความ

ปลอดภยั 

5. การเสริมสร้างพัฒนาความรู้และความสัมพันธ์  

บริษทัฯ ได้กาํหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาส

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดหัวข้ออบรมที่หน้าสนใจ พร้อมกับกําหนดให้มีการจัดสมนานอก

สถานที่เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ

ทาํงาน เพิ่มความสุข 

 

 

 

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

1. การรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ  

บริษทัฯ ยึดถือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหัวใจสําคญั โดยมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลและการบริการ

ท่ีไดม้าตรฐาน เป็นท่ีไวว้างใจจากผูร้ับบริการและสถาบนัรับรองคุณภาพต่างๆ ในปี 2561 ไดแ้ก่ 

• การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล

คุณภาพแห่งชาติท่ีทัว่โลกนาํไปประยุกต์ใช ้
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• การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

(Hospital Accreditation – HA) 

• การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory 

Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย ์

• การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามยั 

• การรับรองการดาํเนินการบริหารจัดการดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ จาก

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

• รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น จากบริษทักลาง ร่วมกับสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเร่ิมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และสมาคมประกนัวินาศภยั   

 
 

2. การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ  

บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวติัการทาํงาน 

และความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา เพื่อให้ผูร้ับบริการมัน่ใจไดว้่า การรักษาพยาบาลเป็นไปดว้ยความปลอดภยั 

3. การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ  

บริษทัฯ ได้กาํหนดให้มีเผนกเคร่ืองมือแพทย ์เพื่อจดัหา คดัสรรอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพตลอดจน

ดูแลเร่ืองการบาํรุงรักษาให้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยทุ์กช้ินพร้อมใชแ้ละมีประสิทธิภาพในการใชง้าน 

4. การจัดส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม  
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บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย ์จึงได้กาํหนดให้มีการส่งบุคลากร

ทางการแพทยเ์ข้ารับการอบรมวิชาการในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลความรู้ แนวทางการรักษาใน

ปัจจุบนั เพิ่มศกัยภาพในการรักษา 

5. การให้ความรู้และข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจ 

 บริษทัฯได้กาํหนดให้มีแนวทางในการให้ความรู้และขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา เพื่อเป็น

ทางเลือกให้กบัผูร้ับบริการเสมอ และมีการทบทวนความเขา้ใจกบัผูร้ับบริการทุกครั้ งหลงัจากท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลแลว้ 

6. การบริหารความพันธ์กับผู้มารับบริการ  

บริษทัฯ มีการติดตามผลการรักษาผ่านการนัดหมายพบแพทยเ์พื่อดูอาการ และมีการสอบถามผลการรักษา

และความพึงพอใจในการรักษาอยู่เป็นประจาํ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงให้

การบริการให้ดียิ่งข้ึน 

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

1. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  

บริษทัฯไดก้าํหนดให้มีแผนกส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เพื่อรับผิดชอบวางแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยั และคอยกาํกบัดูแลและตรวจสอบการทาํงานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของ

โรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

2. กิจกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม (In-Process) 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัให้มีคณะทาํงานย่อย เพื่อสร้างสรรคก์ิจกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม

ร่วมกนักบัพนกังานทุกคนในบริษทัฯ เพื่อสร้างความตระหนกัและการลงมือทาํ โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การ

จดัส่งพนกังานฝ่ายซ่อมบาํรุงเขา้ร่วมอบรมดา้นการประหยดัพลงังานพร้อมนาํกลบัมาวางแผนและประยกุต์ใชใ้น

แต่ละสาขาของบริษทัฯ พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์เขา้มา

ช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งผลิตอุตสาหกรรม นอกจากน้ีโครงการคดัแยกขยะ ยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปีน้ีมาคณะกรรมการบริหารจดัการขยะไดส้านต่อโครงการธนาคารขยะ เพื่อสังคม ดว้ยการนาํเงินท่ีไดจ้าก

นาํขยะท่ีคดัแยกแลว้ไปขายต่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสท่ี วดัพระบาทนํ้าพุ, 

มูลนิธิแสงสวรรค ์(เด็กกาํพร้า) และช่วยเหลือค่าอาหารและยา เพื่อพยาบาลสัตวป่์วย 

 
3. กิจกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม (After-Process) 
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ในดา้นการดูแลและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอื่นๆท่ีนอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ

สําหรับปี 2561 น้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกป่าประชารัฐ คืนผืนป่าดงพญาเยน็ ผนืป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติ

ทบัลาน จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลบัคืนมา ภายใตร้ะบบ การ

จดัการพื้นท่ีกบัภารกิจของหน่วยงานและการเขา้มามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ดา้น

ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรนํ้า ภาวะโลกร้อน และภยัพิบติั ทางธรรมชาติ  , ร่วมปลูกป่าในโครงการกลา้ไมเ้พื่อชุมชน 

อบต.หัวสําโรง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดวิกฤตภาวะโลกร้อน 

  
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

1. สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการวางแผนประจาํปี ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ให้กับชุมชนและสังคม

ในทุกสาขาของบริษทั ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ประชาชนทัว่ไปและคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม โดย

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ดงัน้ี 

− โครงการ "10,000 Heart Heroes for safe life ปีท่ี 3 ทุกๆนาทีดีต่อใจ" เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจาก

ความตั้งใจในการช่วยเหลือผู ้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมีจุดเร่ิมต้นจาก

โครงการให้ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในปี 2556 โดยในปีน้ี ทางบริษทัฯ ได้มี

การจัดบรรยายให้ความรู้กบัประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าสนใจรับฟังในหัวขอ้ "โรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย

เฉียบพลนั ทุกนาทีท่ีเสียไป" พร้อมทั้งมีการคดักรองเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัโรคหัวใจขาดเลือดและสาธิต

การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 
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− โครงการให้ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพและสนับสนุนเคร่ืองกระตุกหัวใจอตัโนมัติ ในสถานท่ี

สาธารณะท่ีมีผูร้ับบริการเป็นจาํนวนการ เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการลดจาํนวนผูเ้สียชีวิต หรือ

พิการจากโรคหัวใจขาดเลือด โดยในปี 2561 บริษทัฯ ได้มีการมอบเคร่ืองกระตุกหัวใจอตัโนมัติ 

(AED) เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ 1 แห่ง และ

อบรม CPR รวมทุกสาขา 98 ครั้ ง 

 

  
 

− การเสวนาเร่ือง “อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข” ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ เน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มและรูปแบบการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายข้ึน บริษทั

ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับมือกับโรคภัยท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคต โดยภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน โดยแพทย์

เฉพาะทาง พร้อมกิจกรรมคดักรองไวรัสตับอักเสบซี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับ 100 ท่านแรกท่ี

ลงทะเบียน 
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− โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวท่ี

ถกูตอ้งระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้และพฒันาการของทารก พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทยเ์ฉพาะ

ทางในหัวข้อ “โภชนาการสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” และกิจกรรม workshop “ลูกรักปลอดภัย 

อาบนํ้าถูกวิธี” โดยผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลเด็ก  

  
− โครงการส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน ศูนยโ์รคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร รพ.จฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 

ร่วมกบัศูนยต์าสุวรรณภูมิออกหน่วยแพทยต์รวจคดักรองสุขภาพหัวใจและสุขภาพตา ให้กบัชุมชน

ในหมู่บา้นบริเวณโดยรอบบริษทัฯ 
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− โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาล โดย

หัวขอ้ในการบรรยายให้ความรู้จะเป็นเร่ืองท่ีคดัสรรมาอย่างเหมาะสมและบรรยายโดยแพทยแ์ละ

พยาบาลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าว อาทิ อนัตรายจากการสูบบุร่ี, โทษของสารเสพ

ติด, โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ( Non-communicable diseases: NCD), การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ ์

 

   

 

 

 
 

2. เสริมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน  

บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความสําคญัของการมีสัมพนัธ์ท่ีดีกับชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นหน่ึงในชุมชนด้วยการทํา

กิจกรรมท่ีทางชุมชนไดจ้ดัข้ึน ในปี 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน ดงัน้ี 
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• ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาล

และตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น  ให้กับประชาชนท่ีร่วมงานเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์ งานประจาํปีวดัศรีวารี

น้อย ,  ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ ในกิจกรรมรดนํ้าผูสู้งอายุ อบต.ศีรษะจรเขน้้อย, ให้ความรู้

วิธีการทาํ CPR เบ้ืองต้น “งานประชาคมหมู่บ้าน”  หมู่ 9 อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่, ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

เบ้ืองตน้ วดัเขาบางทราย, ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ วดัต้นสน , ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น วดั

กิ่งแก้ว, ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ และให้ความรู้ด้านสุขภาพในกิจกรรม WE CHEER ในงานวิ่ง

บางแสน42 นอกจากน้ียงัได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตาให้กบัประชาชนทั่วไปท่ีเดินทางโดยรถไฟฟ้า 

ในโครงการ คลินิกลอยฟ้า ปีท่ี 16 

 

  

  

 
• ออกรถพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน  อาทิ งาน Chonburi Senior invitation 2018, งาน 

Road to Barcelona ซ่ึงเป็นการแข่งขนัฟุตซอลระดบัประเทศสําหรับเด็กและเยาวชนรายการใหญ่ท่ีสุด, งาน

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ห้างสรรพสินคา้ มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เป็นตน้ 
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3. สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน 

สําหรับด้านการสร้างเสริมสังคมคุณภาพ ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทางบริษทัฯให้

ความสําคัญ โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางบริษัทฯได้เข้าร่วมหรือจัดข้ึนมาเพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันนั้น จะมีการ

ประชาสัมพนัธ์ให้กบัพนักงานทุกคนไดร้ับทราบและเข้าลงช่ือเขา้ร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้พนกังานทุกคน

ในองคก์รไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยกิจกรรมช่วยแหลือแบ่งปัน

ของบริษัทฯ ในปี 2561 ได้แก่ การมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ รอบชุมชนท่ีตั้งของบริษัทฯ, 

โครงการเปลี่ยนจากผูร้ับเป็นผูใ้ห้ มอบส่ิงของจาํเป็นสําหรับการดูแลผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ไดใ้ห้แก่ผูป่้วยใน

ชุมชนใกลเ้คียงโรงพยาบาล, โครงการเยบ็ตวันมเทียมให้กบัผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นม, มอบส่ิงของจาํเป็นให้แก่บา้น

เด็กพิการทางปัญญานุกูร, เลี้ ยงอาหารกลางวนั และมอบของใชใ้ห้แกส่ถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ

บางปะกง, มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโป่งแย ้จังหวดัเพชรบุรีและมอบส่ิงของจาํเป็นจะเงินช่วยเหลือบา้น

เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงร่วมกับโครงการ Organization Development (โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร) ของบริษทัฯ 
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

 เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัคือ ธุรกจิบริการดา้นสุขภาพ นวตักรรมในการบริการดา้นสุขภาพถือเป็นส่ิง

หน่ึงท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้การรักษามีความปลอดภยั ไดคุ้ณภาพ และลดความเจ็บปวดของผูป่้วยท่ีมารับบริการได ้ซ่ึงการรักษาจะ

ไดผ้ลดีท่ีสุด ไม่ได้มาจากนวตักรรมใหม่ หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งประกอบไปดว้ยวิชาการ ความ

เช่ียวชาญท่ีเป็นเลิศของแพทยภ์ายในโรงพยาบาลประกอบดว้ย ทางบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงหัวใจสําคญัตรงน้ีเสมอมา ในปี 2561 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้มีการเผยแพร่นวตักรรมผ่านงาน HA NATIONAL FORUM คร้ังที่ 19 โดยผลงานของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

11 อินเตอร์ ไดผ้่านเขา้รอบเร่ืองท่ีโดนเด่น  50 เร่ืองสุดทา้ย จาํนวน 2 ผลงาน ไดแ้ก่ “ยื่นบตัรปุ๊บ เจาะเลือกป๊ับ กลบับา้นได”้ และ 

“การลดจาํนวนเลือดหมดอายุ”  
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นอกจากน้ีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญของบริษทัฯ อนัได้แก่ นพ.วิชิต ศิริทัตธํารง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านศลัยกรรมมือและจุล

ศลัยกรรม ไดมี้การบรรยายวิชาการให้แก่นกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยส์าขาอื่นๆ ท่ีสนใจ ในรายการต่างๆดงัน้ี 

1. บรรยายในหัวขอ้ “Early Reconstruction in Multilate Hand Injury” ในงานประชุมวิชาการประจาํปี 2561 สมาคม

ศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย  

2. บรรยายให้ความรู้ในการประชุมภูมิภาค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดย

ชมรมจุลศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยและชมรมศลัยแพทยท์างมือแห่งประเทศไทย  

3. บรรยายให้ความรู้ให้กบั กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
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11.1  สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุม

ภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง ดงันั้น

คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้ บริษทัฯ มีรายงานทาง

การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน

รวมทั้งสอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบนัแผนกตรวจสอบภายในมีพนกังาน 6 คน  

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทั

ย่อย รวมทั้งจดัทาํรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณา

รายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะท่ีจาํเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนก

ตรวจสอบภายใน และเพื่อปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 

4 ครั้ งและปี 2561 มีการประชุม 5 ครั้ ง พร้อมจัดทาํรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 ในการกาํกับดูแลบริษทัย่อยนั้น บริษทัฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษทัฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษทัย่อย และ

มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัย่อย และ

รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของ

บริษทัย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ  

 บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือวงเงินและอํานาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกําหนดขอบเขตความ

รับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตาํแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือ

ดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2561 ในการประชุมครั้ งท่ี 5/2561 

วนัท่ี  6 ธันวาคม 2561 และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการ

ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ 1)การ

ควบคุมภายในองคก์ร  2) การประเมินความเส่ียง 3)การควบคุมการปฏิบติังาน 4)ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และ 5)

ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัได้จัดให้มี

บุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษัทและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารนาํไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

อย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

 

 การบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีการบริหารความเส่ียง จึงได้

มอบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงมีอาํนาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง 

1. เพื่อรับทราบระดบัความเส่ียงภาพรวมท่ีองคก์รเผชิญทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2. เพื่อกาํหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร 

3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองคก์ร 
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 ภาพรวมข้ันตอนในการบริหารความเส่ียง 

1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Establishment) 

2. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

4. การสร้างแผนจดัการ (Risk Management Planning) 

5. การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review) 

 ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกบัการกาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน 

และการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากน้ีความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยงัรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน อนัส่งผลกระทบต่อการกาํหนดกลยุทธ์ หรือการดาํเนินงาน

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ร 

2. ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบติังานของแต่ละกระบวนการ

หรือกิจการภายในองค์กร รวมทั้ งความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดซ่ึงความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงานและการบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัของ

องคก์รในภาพรวม 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจัดการ ทางการเงิน โดยอาจเป็น

ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจดัการดา้นสภาพคล่องดา้นเครดิต ดา้นเงินลงทุน หรือจาก

ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่

สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีตกลงได ้อนัส่งผลกระทบต่อการดาํรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ต่อองคก์ร 

4. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคบั (Compliance Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บังคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกี่ยวกบักฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มตลาด

หลกัทรัพย ์ ซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม 

 การประเมินความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียงเน้นขั้นตอนท่ีดาํเนินการต่อจากการระบุความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 กระบวนการ

หลกั ไดแ้ก ่

1. การวิเคราะห์ความเส่ียง  จะพจิารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาทั้งใน

ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจจะตามมา โดยจะตอ้งมีการระบุ

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิตข้ึน ทั้งน้ี เหตุการณ์หรือสถานการณ์หน่ึง อาจเกิดผลท่ี
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ตามมาและกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลายดา้น นอกจานั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึง

มาตรการจดัการความเส่ียงท่ีดาํเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนั รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวดว้ย 

2. การประเมินความเส่ียง จะปรับแกไ้ขระบบว่า ระดบัของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความเส่ียง

เทียบกนัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ในกรณีท่ีระดบัความเส่ียงไม่อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ของเกณฑ์

การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดงักล่าวจะไดร้ับการจดัการทนัที 

 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  

ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาํหนด

นโยบายในแต่ละระดบัดงัน้ี 

 

 

 

 

ระดับ คําอธิบาย 

5 

4 

3 

2 

1 

ค่อยขา้งแน่นอน 

น่าจะเกิด 

เน้นไปท่ีจะเกิด 

ไม่น่าจะเกิด 

ยากท่ีจะเกิด 

 

 ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. ผลกระทบดา้นการเงิน 

2. ผลกระทบดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องคก์ร 

3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4. ผลกระทบต่อบุคลากรสําคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

5. ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการดาํเนินโครงการสําคญัแต่ละระดบั  

 ระดบัความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยกาํหนดนโยบายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดบั คาํอธิบาย 

5 

4 

3 

2 

1 

วิกฤต 

มีนยัสําคญั 

ปานกลาง 

มีน้อย 

ไม่มีนยัสําคญั 
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แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 

 

 แผนภาพความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ําหรับการรายงานระดบัความเส่ียงท่ีไดร้ับการประเมิน โดยแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 แกน ไดแ้ก่ 

1. แกนผลกระทบของความเส่ียง (Risk Impact) 

2. แกนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Risk Likelihood) 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการจดัลาํดบัความเส่ียงว่าความเส่ียงท่ีไดร้ับการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเส่ียง

สูง(แดง) ค่อนขา้งสูง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือง) หรือตํ่า(เขียว)  หลงัจากไดร้ับผลการประเมินแลว้ ฝ่ายบริหารความเส่ียง

และฝ่ายจดัการจะดาํเนินการดงัน้ี 

- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช ้ Risk Map ขา้งตน้ และจดัลาํดบัความสําคญัของประเด็นความ

เส่ียง 

- นาํเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหาร เพื่อดาํเนินการคดัเลือกประเด็นความเส่ียงสําคญัท่ี

ตอ้งจดัการดูแลรวมถึงการกาํหนดฝ่ายจดัการท่ีรับผิดชอบ เพื่อดาํเนินการจดัหามาตรการจดัการความ

เส่ียงเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนั 

- นาํเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆท่ีกาํหนดให้ตอ้งจดัการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อทราบ 

การกาํหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการนาํเสนอแผนจดัการความเส่ียงท่ีจะดาํเนินการต่อท่ีประชุมคณะ

ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชด้าํเนินการ (ถา้มี) โดยในการคดัเลือกแนวทางใน

การจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะคาํนึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน

เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดร้ับรวมถึงขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้คือ ระดบัความเส่ียงท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ยอมรบัได ้โดยยงัคงให้องคก์รสามารถ

ดาํเนินธุรกิจ และบรรจเุป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่มี

การจดัการซ่ึงอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคญั
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แต่โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อยมาก แนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจพิจารณาดาํเนินการเป็นกรณีๆไปหรืออาจ

ดาํเนินการไปพร้อมๆกบัความเส่ียงอื่น 

 

แนวทางในการจัดการความเส่ียง 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดาํเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มกัใชใ้นกรณีท่ีความ

เลี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจดัการให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้

- การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอกองคก์ร ให้ช่วยแบบรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั 

- การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการจดัการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลดผลการะ

ทบท่ีอาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งดาํเนินการใดๆเพื่อลด

โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มักใช้กับความเส่ียงท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับ

ประโยชน์ท่ีไดร้ับ 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อให้มนัใจว่าไดมี้การจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดับ

ท่ีสามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการกาํหนดวตัถุประสงค์

และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็น 4 

ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความ

เส่ียงและขอ้ผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดท่ีได้เกิดข้ึน

แลว้ 

3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดความสําเร็จ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึน และป้องกนัไม่ให้เกิดซํ้าอีกในอนาคต 

ทั้งน้ีในการดาํเนินกิจกรรมการควบคุมควรตอ้งคาํนึงถึงความคุม้ค่าในดา้นค่าใชจ้่ายและตน้ทุน กบัผลประโยชน์ท่ีคาด

ว่าจะไดร้ับดว้ย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- วิธีการดาํเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ) 

- การกาํหนดบุคลากรภายในองคก์รเพือ่รับผิดชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผิดชอบดงัน้ี 

o พิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีไดด้าํเนินการอยู่ในปัจจุบนั 

o พิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติมท่ีจาํเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง 

- กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
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 กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินการภายในตลาดหลกัทรัพย ์มีความจาํเป็นตอ้งไดร้ับการส่ือสารถึงการประเมิน

ความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลกั รวมถึงการเกิด

เหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่า 

- เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่

ภายใต ้ความรับผิดชอบของคนอย่างสมํ่าเสมอ และเหมาะสม 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ร ไดร้ับการรายงานถึงความคืบหน้าใน

การบริหารความเส่ียงและแนวโน้มของความเส่ียงต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

- ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมี้ความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบติัใช้จริงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปลี่ยนไป 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง รวมถึง

กระบวนการบริหารความเส่ียงให้ท่ีประชุมผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อทราบแฃะพิจารณาต่อไป 

 ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเส่ียงและการจัดลาํดับความสําคญั

รวมถึงอาจนาํไปใชใ้นการทบทวนกรอบการบริหารความเส่่ียงโดยรวม 

ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี  

บริษทั สํานักงาน อีวาย  จาํกัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี 2562 ไม่มีขอ้สังเกตุเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงิน  

 

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ของบริษัทฯ  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 ครั้ งท่ี 1/2555 ได้แต่งตั้ง นางจิรวสัสา  โรจน

ประดิษฐ์   ให้ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวสัสา  โรจน

ประดิษฐ์             มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  เป็นระยะเวลา  11 ปี และได้รับการอบรมใน

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่   Evaluating Internal Controls: A COSO-Based 

Approach (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน)  และ Internal Auditing Certificate Program (IACP)(สภาวิชาชีพบญัชี) และมีความเขา้ใจ

ในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ  จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ   

 

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 

ได้ประเมินการปฏิบัติงานประจําปี 2561 ของผู ้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ  แล้วว่ามีการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถดาํเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ี
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ไดร้ับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ของ

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับมอบหมายจากกรรมการบริษทั 

          ทั้งน้ี การพิจารณา และอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทั

ไดร้ับการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 

 
 

รายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2560 และ2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และวนัท่ี   31 

ธันวาคม  2561 ระหว่าง บริษทัฯ และบริษทัย่อย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยสรุปรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

12.1  สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

 

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์และมีการทํา

ธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัท

ย่อย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ - 

 

 

 

 

  

• เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย ณ 

วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 

2560 กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุ้นบริษทั ร้อย

ละ 39.04 

• ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารในบริษทั และดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยเจ็ดแห่ง 

 

 

 

 

 

12. รายการระหว่างกัน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)    

 
 

 

 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันในปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

12.2.1  การซ้ือขายสินค้าและบริการทั่วไป    

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ                                

(ลา้นบาท) เหตุผลและความจาํเป็น 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561 

1.แพทย ์

ผูด้าํรงตาํแหน่ง 

กรรมการหรือผูบ้ริหาร  

ค่าธรรมเนียมแพทย ์:  

มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ

ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ

และผูบ้ริหาร ของบริษัทฯ รวมทั้ง

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง จาํนวน 6 ท่าน 

 

 

 

 

-ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

35.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.47 

27.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.75 

การกาํหนดราคาซื้อขาย 

การกาํหนดค่าธรรมเนียมแพทยเ์ป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีราชวิทยาลยัแพทยก์าํหนด ซ่ึงเทียบเท่ากบัราคา

ท่ีบริษทั ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่ แพทยท่์าน

อื่นของทั้งโรงพยาบาล  

เทอมการชาํระเงิน  

ภายใน 30 วนั ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติท่ีจะเกิดข้ึน 

อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป 

รายการดังกล่าวมีความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

เน่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท ฯ  มี ค ว า ม จํา เ ป็ น ต้ อ ง จ่ า ย

ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับ

แพทยท่์านอื่นของทั้งโรงพยาบาล 
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12.2.2 การเช่าที่ดิน และ อาคาร  

บุคคล / นิติบุคคล 

ทีมี่ความเก่ียวข้อง 

ลักษณะของ 

รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจําเป็น 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2561 

1. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์  ค่าเช่าอาคาร : บริษทัฯ มีค่าใชจ้่าย

จากการเช่าอาคารพาณิชย ์4.5 ชั้น 

2 คูหา  พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 416  

ตรม.  เพื่ อ เป็น ส ถาน ท่ี จัด เก็ บ

เอกสารของบริษทัฯ  

 

 

 

 

 

 

ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

0.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

0.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

การกาํหนดราคาเช่า    

สั ญ ญ า เ ช่ า อ า ยุ  3 ปี  นั บ แ ต่ วั น ท่ี  1 

พฤศจิกายน 2558  ถึง ว ันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2561  โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท  

เทอมการชาํระเงิน    

สัญญาระบุให้ผู ้เช่าชําระเงินล่วงหน้าราย

เดือน ซ่ึงผู ้เช่ามีการชําระเงินล่วงหน้าราย

เดือนตามท่ีระบุในสัญญา 

แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต 

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีจะเกิดข้ึน

อ ย่างต่อ เน่ื อ งใ น อ น าค ต ภ าย ใต้ราค า

ประเมินค่าเช่ายุติธรรมและเง่ือนไขการเช่า

ทัว่ไป  

รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและ

สมเหตุส มผลเน่ืองจากบริษัท ฯ มี

ค ว า มจํา เป็ น ต้ อ งใช้ พื้ น ท่ี อ า ค า ร

ดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดย

ราคาเช่าเป็นไปตามราคาท่ีประเมิน

โดยผูป้ระเมินอิสระ 
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12.2.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

                              บริษทัฯ มีการกาํหนดขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนันั้นๆ 

12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

ทั้งน้ี รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้กําหนดข้ึน และ

กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับ

บริษทัฯ รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความ

ชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกนั โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของ

คณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทัฯ แต่เป็นการทาํรายการท่ีบริษทัฯ ได้คาํนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผูถ้ือหุ้นทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การให้บริการ และการซ้ือหรือขาย

สินค้า เป็นต้น บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการ

ดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และให้ปฏิบติัเป็นไปตาม

สัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ งกําหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่

ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี แผนกตรวจสอบภายในจะทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทาํรายงาน

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํ

รายการทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และรายการ

ระหว่างกนัอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ืม การคํ้าประกนั เป็นต้น 

บริษทัฯ มีนโยบายให้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการนั้นๆ   และจะตอ้ง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบังคบั ประกาศ คาํสั่งหรือข้อกาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

และการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี 

เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงาน

ประจาํปี 
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สําหรับแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดาํเนินการทางธุรกิจปกติของ

บริษทัฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย ์ ค่าเช่าอาคาร การซ้ือยา  เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษทัฯ อาจมี

ความจําเป็นท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการคํ้ าประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม  และจะ

ดาํเนินการทาํรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทาํรายการระหว่างกันของบริษทัฯ และสอดคล้องกับ

ขอ้กาํหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
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13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี 

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 2560 ไดร้ับการตรวจสอบโดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และ  

สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561ไดร้ับการตรวจสอบโดยนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6011 จากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั  

 จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ผูส้อบบญัชีได้

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบการเงินท่ีแสดงตามตาราง เป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99) บริษทั บางปะ

กงเวชชกิจ จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

99.99)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์  จาํกดั(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั

(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั(บริษทัย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 96.38) บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั(บริษทัย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 

จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจุบนัชาํระทุน 50% ของทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 64.58) บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนกนัยายน 2559 ปัจจุบนัชาํระ

ทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) และบริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั ซ่ึง

จดทะเบียนจดัตั้งเดือนมีนาคม 2561 ปัจจุบนัชาํระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถอืหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 99.99)  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 441.36 9.8 413.99 8.4 470.64 8.2

เงินลงทุนชัว่คราว 1.57 0.0 1.60 0.0 23.72 0.4

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 279.67 6.2 272.47 5.5 338.24 5.9

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 487.27 10.8 504.11 10.2 594.84 10.4

สินคา้คงเหลือ 109.64 2.4 118.88 2.4 141.61 2.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15.41 0.3 20.95 0.4 22.90 0.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,334.91 29.5 1,332.00 26.9 1,591.95 27.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั 0.41 0.0 0.41 0.0 0.41 0.0

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 114.37 2.5 114.37 2.3 114.37 2.0

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,935.79 65.0 3,385.21 68.4 3,831.02 67.1

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 17.09 0.4 15.75 0.3 16.93 0.3

สิทธิการเชา่ 7.82 0.2 6.87 0.1 5.92 0.1

คา่ความนิยม 47.28 1.0 47.28 1.0 47.28 0.8

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.48 0.1 6.99 0.1 12.71 0.2

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 54.73 1.2 42.30 0.9 87.60 1.5

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,182.97 70.5 3,619.18 73.1 4,116.23 72.1

รวมสินทรัพย์ 4,517.88 100.0 4,951.18 100.0 5,708.18 100.0

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ 25602559 2561
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 637.00 14.1 380.00 7.7 530.00 9.3

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 365.99 8.1 463.97 9.4 566.39 9.9

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี

7.98 0.2 69.63 1.4 98.76 1.7

สว่นของหนี้สินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี

3.15 0.1 3.81 0.1 2.80 0.0

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคา้งจา่ย 33.05 0.7 44.49 0.9 44.33 0.8

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

     ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 21.37 0.5 20.47 0.4 9.76 0.2

     อื่นๆ 27.62 0.6 41.73 0.8 43.35 0.8

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,096.16 24.3 1,024.10 20.7 1,295.38 22.7

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากสว่นที่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี

156.50 3.5 402.69 8.1 583.39 10.2

สว่นของหนี้สินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สุทธิจาก

สว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี

3.08 0.1 5.98 0.1 12.25 0.2

หนี้สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12.20 0.3 11.68 0.2 11.15 0.2

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26.42 0.6 34.03 0.7 62.57 1.1

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 198.20 4.4 454.38 9.2 669.37 11.7

รวมหนีสิ้น 1,294.36 28.6 1,478.48 29.9 1,964.75 34.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 1,100.00 1,100.00

ทุนจดทะเบียนออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้

     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 24.3 1,100.00 22.2 1,100.00 19.3

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 1,146.08 25.4 1,146.08 23.1 1,146.08 20.1

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 110.00 2.4 110.00 2.2 110.00 1.9

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 774.35 17.1 943.80 19.1 1,206.95 21.1

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้ือหุน้ (0.07) (0.0) (0.04) (0.0) (0.07) (0.0)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,130.37 69.3 3,299.84 66.6 3,562.97 62.4

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทย่อย

93.15 2.1 172.86 3.5 180.46 3.2

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,517.88 100.0 4,951.18 100.0 5,708.18 100.0

2561หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25602559

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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(2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 3,636.77 99.4 3,875.79 99.4 4,406.99 99.4

ดอกเบี้ยรับ 2.97 0.1 2.46 0.1 3.49 0.1

รายได้อื่น 18.14 0.5 18.17 0.5 20.36 0.5

รวมรายได้ 3,657.88 100.0 3,896.42 100.0 4,430.84 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (2,468.54) (67.5) (2,633.10) (67.6) (3,072.03) (69.3)

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (493.82) (13.5) (550.85) (14.1) (570.07) (12.9)

รวมค่าใช้จ่าย (2,962.37) (81.0) (3,183.95) (81.7) (3,642.10) (82.2)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และภาษีเงินได้นติิบุคคล 695.51 19.0 712.47 18.3 788.74 17.8

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (9.52) (0.3) (15.87) (0.4) (23.72) (0.5)

กําไรก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 685.99 18.7 696.60 17.9 765.02 17.3

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล (121.01) (3.3) (130.82) (3.4) (149.80) (3.4)

กําไรสําหรับปี 564.98 15.4 565.78 14.5 615.22 13.9

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคา่เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย -

 สุทธิจากภาษีเงนิได้
(0.07) 0.02 (0.03)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัย - สุทธิจากภาษีเงนิได้
(4.22) (18.74)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (4.28) 0.02 (18.76)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 560.70 15.3 565.80 14.5 596.46 13.5

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของผ ู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 564.29 565.44 633.88

ส่วนที่เป็นของผ ู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 0.70 0.34 (18.66)

564.98 565.78 615.22

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผ ู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 560.00 565.47 615.12

ส่วนที่เป็นของผ ู้มีส่วนได้เสียไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 0.70 0.34 (18.66)

560.70 565.80 596.46

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไรส่วนที่เป็นของผ ู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 564.29 565.44 633.88

จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ํ้าหนัก (ล้านหุ้น) 11,000.00 11,000.00 11,000.00

กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น ) 0.051 0.051 0.058

2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25602559
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(3) งบกระแสเงินสด 

2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษี 685.99 696.60 765.02

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)

จากกจิกรรมการดาํเนินงาน

     คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 213.18 255.30 276.09

     คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (0.43) 27.27 (13.49)

     ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ 0.24 3.31 0.87

     ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - 0.06 -

     สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 2.99 8.90 6.03

     รายไดด้อกเบี้ย (2.97) (2.46) (3.49)

     คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย 9.52 15.87 23.72

กําไรจากการดาํเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลง 908.52 1,004.86 1,054.75

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนนิงาน

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

     ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (38.50) 6.77 (65.56)

     รายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 92.84 (43.73) (77.34)

     ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ (4.08) (9.24) (22.74)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (4.92) (5.54) (1.95)

     สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น (43.99) (9.97) (54.25)

หนี้สินดาํเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

     เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (70.53) 98.27 102.86

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.89 13.21 (9.09)

     จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2.58) (1.30) (0.90)

เงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนนิงาน 841.66 1,053.34 925.78

จา่ยดอกเบี้ย (9.51) (21.63) (31.35)

จา่ยภาษีเงินได้ (126.89) (121.42) (151.51)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดาํเนนิงาน 705.26 910.29 742.92

(ล้านบาท )
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - (22.15)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั  (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับคืนจากเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั้นแกบุ่คคลที่เก ีย่วขอ้งกนั 3.77 - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35.43 - -

เงินสดรับจากผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุจากการลงทุนใน

บริษทัยอ่ย
53.13 79.38 26.25

เงินสดจา่ยสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย (106.41) - -

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สร้างอาคารเพิ่มขึ้น - (14.76) (9.68)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,016.28) (653.28) (683.38)

ซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (3.05) (3.77) (5.23)

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ 2.25 1.62 1.63

ดอกเบี้ยรับ 3.50 2.51 3.37

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1,027.66) (588.29) (689.19)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกนิบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) 584.53 (257.00) 150.00

เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1.13) (5.48) (69.63)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 138.13 313.32 279.46

ชาํระคืนหนี้สินตามสญัญาเชา่การเงิน (2.77) (4.20) (4.93)

จา่ยเงินปันผล (394.78) (396.00) (351.99)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงนิ 323.98 (349.36) 2.91

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 1.57 (27.36) 56.64

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ตน้งวด 439.78 441.36 414.00

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ส้ินงวด 441.36 414.00 470.64

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

โอนเงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สร้างเป็นอาคาร 43.23 37.15 18.64

ซื้อสินทรัพย์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน 1.00 7.37 9.69

ดอกเบี้ยจา่ยสว่นที่บนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ - 5.85 7.69

(ล้านบาท )
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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(4) อัตราส่วนทางการเงิน 

2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่                          1.22                          1.30                          1.23

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เทา่                          0.66                          0.67                          0.64

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่                          0.86                          0.86                          0.64

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี้การคา้ เทา่ 4.64 5.02 5.16

ระยะเวลาเกบ็หนี้ เฉลี่ย วนั 78.66 72.68 70.80

อตัราสว่นหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่ 23.21 23.05 23.59

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 15.73 15.84 15.48

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี้การคา้ เทา่ 6.41 6.35 5.96

ระยะเวลาชาํระหนี้ เฉลี่ย วนั 56.93 57.52 61.21

วงจรเงินสด วนั 37.46 30.99 25.06

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร

(Profitability Ratio)

อตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ                       32.12                       32.06                       30.29

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ร้อยละ 19.12 18.38 17.90

อตัรากาํไรอื่น ร้อยละ 0.20 0.19 0.18

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร ร้อยละ 101.40 127.77 94.19

อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 15.43 14.51 14.31

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ ร้อยละ 18.54 17.60 17.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน

(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ                       13.99                       11.95                       11.54

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ                       31.59                       25.97                       25.22

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เทา่                          0.91                          0.82                          0.83

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

(Financial Policy Ratio)

อตัราสว่นหนี้สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.41 0.45 0.55

อตัราสว่นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 0.26 0.26 0.34

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย เทา่ 73.05 44.89 33.25

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผูกพนั เทา่ 0.50 0.85 0.71

อตัราการจา่ยปันผล ร้อยละ 69.96 70.03 55.53

หน่วย

ปีบัญชี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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14.1  คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วย โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษทัฯ 

แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครัฐ โดยมี

รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นรายไดห้ลกั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.9 ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 62.5 ของรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 2560 และ 2561 

 ตามลาํดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีจุดเด่นดา้นทาํเลท่ีตั้ง เน่ืองจากตั้งอยู่ในพื้นท่ีย่านอุตสาหกรรมท่ีสําคญั ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่เป็นจาํนวนมาก มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการมีช่ือเสียงดา้น

คุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายกาํหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ส่งผลให้จาํนวนผูป่้วยท่ีมาใช้

บริการเพิ่มข้ึนและรายไดเ้ติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน จาก 3,636.77 ลา้น

บาท ในปี 2559 เป็น 3,875.79 ลา้นบาท และ 4,406.99 ลา้นบาท ในปี  2560 และ 2561 ตามลาํดบั หรือเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.57 

และร้อยละ 13.71  ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีรายไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ืองไดแ้ก่ 

• จาํนวนผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้: บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรกัษาพยาบาล โดยการเพิ่ม

จาํนวนแพทยแ์ละพยาบาลผูใ้ห้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมี

ความซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดผูป่้วยประเภทผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพิ่มข้ึน 

โดยจาํนวนครั้ งการใชบ้ริการของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอก (OPD) มีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 743,666 ครั้ ง

ในปี 2559 เป็น 899,551 ครั้ งในปี 2561 (อตัราการเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 9.98 ต่อปี)ในขณะท่ีอตัราการเขา้ใช้

บริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยใน (IPD) มีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 138 เตียงต่อวนัในปี 2559 เป็น 167 

เตียงต่อวนัในปี 2561 (อตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.20 ต่อปี) 

• รายได้เฉลี่ยต่อคร้ังในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้ : จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ 

รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อนซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อครั้ งในระดบัสูง  

ส่งผลให้รายไดเ้ฉลี่ยต่อครั้ งในการให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ในปี 2559 ถึง 2561 

บริษทัฯ ปรับเพิ่มอตัราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป เพื่อพฒันาคุณภาพในการให้บริการทาง

การแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองทั้งน้ี รายไดเ้ฉลี่ยจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มข้ึนจาก 1,470 บาทต่อครั้ ง เป็น 1,606 บาทต่อ

ครั้ ง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉลี่ยจากกลุ่มผูป่้วยในเพิ่มข้ึนจาก 17,945 บาทต่อครั้ ง เป็น 21,459 บาทต่อครั้ ง 

• จาํนวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้: บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่

ผูป่้วยทุกกลุ่ม จึงไดร้ับความเช่ือมัน่อย่างสูงจากกลุ่มผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม เป็นผลให้จาํนวน

ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสังคมท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ เพิ่มข้ึนตามลาํดับ โดยจาํนวน

ผูป้ระกนัตนเฉลี่ย เพิ่มข้ึนจาก 396,676 คนในปี 2559 เป็น 421,700 คนในปี 2561 (อตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อย

ละ 3.11 ต่อปี)  

• อัตราค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้ : ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 

สํานกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและพิจารณาปรับปรุงอตัรา

ค่าบริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง รวมถึงผลจากการท่ี

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายบริหาร 
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บริษทัฯ มีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลท่ี

เขา้ร่วมระบบประกนัสังคมทัว่ประเทศ ทาํให้ บริษทัฯ ไดร้ับรายไดส่้วนเพิ่มซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใช้

บริการดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

 จากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 2560 และ 

2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 564.29 ลา้นบาท 565.44 ลา้นบาท และ 633.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ

เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.99 ต่อปี และสามารถรักษาอตัรากาํไรให้อยู่ในระดบัท่ีดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

โดยมีอตัรากาํไรสุทธิในช่วงเวลาดงักล่าวร้อยละ 15.4 ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 14.3 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงความสามารถในการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี จากนโยบายของบริษทัฯ ในการ

พฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาลเพื่อดึงดูดกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปท่ียินดีจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่ม เพื่อคุณภาพการ

ให้บริการท่ีจะไดร้ับเป็นสําคญั โดยคาดว่าจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรักษาอตัรากาํไรในระดบัดงักล่าวไว้

ได ้  

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ แบ่งรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายไดห้ลกั”) เป็น 2 กลุม่หลกัตามลกัษณะผูป่้วยคือ 

รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

     รายได้จากกลุ่มผ ู้ป่วยนอก (OPD) 1,093.02 30.1 1,215.74 31.4 1,444.71 32.8

     รายได้จากกลุ่มผ ู้ป่วยใน (IPD) 902.03 24.8 1,016.33 26.2 1,310.06 29.7

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,995.06 54.9 2,232.07 57.6 2,754.77 62.5

รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม 1,314.80 36.1 1,451.67 37.4 1,409.60 32.0

     โครงการภาครัฐอื่นๆ 326.91 9.0 192.05 5.0 242.62 5.5

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,641.71 45.1 1,643.72 42.4 1,652.22 37.5

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0

2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25602559รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 
 

 จากตารางขา้งตน้ บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจาํนวน  3,636.77 ลา้นบาท 

3,875.79 ลา้นบาท และ 4,406.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.08 ต่อปี  ซ่ึงการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั 

เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มจาํนวนแพทยแ์ละพยาบาลผู ้

ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูด

กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพิ่มข้ึน และยงัส่งผลให้ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสังคมลงทะเบียน

กบัโรงพยาบาลในกลุม่บริษทั เพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึน
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เฉลี่ยร้อยละ 17.51 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.32 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มี

นโยบายเน้นเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงกว่าอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่ม

ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5 

ของรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  

 ทั้งน้ี รายไดห้ลกัแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 

  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น รายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) โดย

ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นจาํนวน 1,995.06 ลา้นบาท 2,232.07 และ 

2,754.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 17.51 ต่อปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มข้ึนจาก 1,093.02 

ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 1,444.71 ลา้นบาทในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึนในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 14.97 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดเ้ฉพาะ

จากกลุ่มผูป่้วยในเพิ่มข้ึนจาก 902.03 ลา้นบาทในปี 2559  เป็น 1,310.06 ลา้นบาทในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึนในอตัราเฉลี่ยร้อย

ละ 20.51 ต่อปี  

 สาเหตุหลกัท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญัในช่วงระหว่างปี 2559 ถงึปี 2561 เน่ืองจาก

จาํนวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอกเพิ่มข้ึนจาก 743,666 ครั้ งในปี 2559 เป็น 804,167 ครั้ ง และ 

899,551 ครั้ งในปี 2560 และ 2561 ตามลาํดับ หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 9.98 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของ

ผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพิ่มข้ึนจาก 138 เตียงต่อวนัในปี 2559 เป็น 143 เตียงต่อวนัและ 167 เตียงต่อวนัในปี 2560 และ 

2561 ตามลาํดบั หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.20 ต่อปีซ่ึงจาํนวนการใชบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ เปิด

โรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่งในปี 2561 และเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายใน

การให้บริการ เช่น การให้บริการศูนยม์ะเร็ง ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหารและตบั และการให้บริการเฉพาะทางโรคหัวใจ

ครบวงจร เป็นตน้ ซ่ึงการเพิ่มศกัยภาพและความหลากหลายในการให้บริการ ส่งผลให้รายไดเ้ฉลี่ยต่อครั้ งในการให้บริการ

แก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อนซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อครั้ งใน

ระดบัสูง นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 บริษทัฯ ปรับเพิ่มอตัราค่าบริการในส่วนของกลุม่ผูป่้วยทัว่ไป เพื่อพฒันา

คุณภาพในการให้บริการทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองทาํให้รายไดเ้ฉลี่ยจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิ่มข้ึนจาก 1,470 บาทต่อครั้ ง เป็น 

1,606 บาทต่อครั้ ง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉลี่ยจากกลุ่มผูป่้วยในเพิ่มข้ึนจาก 17,945 บาทต่อครั้ ง เป็น 21,459 บาทต่อครั้ ง 

(2) รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐของบริษทัฯ ในปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากบั 1,641.71 ลา้นบาท 1,643.72 ลา้นบาท 

และ 1,652.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐประกอบดว้ยรายได ้ 2 ประเภทหลกั คือ รายไดจ้าก

โครงการประกนัสังคมและรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ  

 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคม โดยในปี 2559 2560 และ 2561

รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.09 ร้อยละ 88.32 และร้อยละ 85.28 ของรายไดจ้ากโครงการ

ภาครัฐของบริษทัฯ ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ (1) จาํนวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน (2) นโยบาย

ของภาครัฐในการกาํหนดอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจา่ยและอตัราค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพิ่มประเภทต่างๆ 

และ (3) ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม ทั้งน้ี จาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือ

ลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มข้ึนจาก 396,676 คน ในปี 2559 เป็น 
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402,018 คน และ 421,700 คนในปี 2560 และ 2561 ตามลาํดับ หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.11 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้าก

โครงการประกนัสังคมต่อจาํนวนผูป้ระกนัตนเพิ่มข้ึนจาก 3,315 บาทต่อคนต่อปีในปี  2559  เป็น 3,612 บาทต่อคนต่อปี และ 

3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2560 และ 2561 เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการนาํพื้นท่ีการให้บริการท่ีเพิ่มข้ึนไปให้บริการกบั

กลุ่มคนไขท้ัว่ไปส่งผลให้รายรับจากผูป่้วยประกนัสังคมปีท่ีผ่านมาจึงไม่ไดเ้ติบโตข้ึน โดยจาํนวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน

เฉลี่ยรายปีของบริษทัฯ ระหว่างปี 2559 ถงึปี 2561 แสดงดงัตาราง 

 

จํานวนผู้ประกันตน 

(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกันสังคม 

(ล้านบาท)

2559 396,676 1,314.80

2560 402,018 1,451.67

2561 421,700 1,409.60
 

 

ปี 2561 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉลี่ยภายใตก้ารดูแลประมาณ 421,700 ราย  โดยภายหลงัจากท่ีโรงพยาบาล

จุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน ์ 11 ไดร้ับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 บริษทัฯ สามารถเพิ่มสิทธิในการรับ

ผูป้ระกนัตนไดเ้พิ่มข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ 437,500 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ

สามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้ อย่างไรก็ตามปัจจบุนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่ม

ลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

ทั้งน้ี รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจาํแนกประเภทไดด้งัน้ี 

• รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: สํานกังานประกนัสังคมกาํหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทยแ์ก่

โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคม ตามจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลนั้นๆ 

โดยแบ่งรายไดป้ระเภทน้ีเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

(1) รายไดค่้าบริการเหมาจ่ายเบ้ืองตน้ : ในปี 2555 อตัราค่าบริการเหมาจ่ายในเบ้ืองตน้คือ 1,446 บาทต่อคน

ต่อปี ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และปรับเพิ่มข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี 

2560 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ี สํานกังานประกนัสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษทัฯ 

เป็นรายเดือน ดงันั้นรายไดป้ระกนัสังคมเหมาจ่ายท่ีบริษทัฯ จะไดร้ับข้ึนอยู่กบัจาํนวนผูป้ระกนัตนซ่ึง

อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน 

(2) รายไดค่้าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : สํานกังาน

ประกนัสังคมกาํหนดให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มแก่โรงพยาบาลท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพ HA โดย

ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรงพยาบาลท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพระดบั HA ขั้นท่ี 2 และ 

HA ขั้นท่ี 3 มีสิทธิไดร้บัค่าบริการส่วนเพิ่มในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี และตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 

โรงพยาบาลท่ีไดร้ับ HA ขั้นท่ี 2 จะไดร้ับค่าบริการส่วนเพิ่มในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วน

โรงพยาบาลท่ีไดร้ับ HA ขั้นท่ี 3 จะไดร้ับค่าบริการส่วนเพิ่มในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี  ณ วนัท่ี 28 

ธันวาคม 2555โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์11  ไดร้ับการ

รับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดก้ารรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2561 สํานกังานประกนัสงัคมเปลี่ยนนโยบายการจ่ายใหม่ ซ่ึงพิจารณาจากคุณภาพการ
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ให้บริการ โดยจ่ายในอตัราสูงสุดท่ี 60 บาทต่อคนต่อปี และผลลพัธ์ทางการรักษาพยาบาลอีกในอตัรา

สูงสุดท่ี 60บาทต่อคนต่อปี 

• รายได้ประกันสังคมส่วนเพ่ิม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: สาํนกังานประกนัสังคมพิจารณาจา่ย

ค่าบริการส่วนเพิ่มให้แกโ่รงพยาบาลโดยอา้งอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลกัษณะความรุนแรงของโรคและ

ความถี่ในการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ โดยอตัราค่าบริการดงักล่าวท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งไดร้ับ

จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกบัค่าสถิติของโรงพยาบาลท่ีเขา้

ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ซ่ึงแบ่งรายไดใ้นกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

(1) รายไดส่้วนเพิ่มจากการรักษาพยาบาลผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง : เป็นรายไดค่้าบริการ

ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 สําหรับกรณีท่ีโรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยใน (IPD) ซ่ึงมี

อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง และตอ้งเขา้รักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน โดยสํานกังาน

ประกนัสังคมใชแ้นวทางการคาํนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน

การเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและกาํหนดหน่วยท่ีใชเ้ปรียบเทียบ คือ ค่านํ้าหนกั

สัมพทัธ์ปรับตามวนันอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซ่ึงกลุ่มโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงตาม

หลกัเกณฑ์ดังกล่าวคือ อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 โดยตั้งแต่ปี 2555 

สํานกังานประกนัสังคมกาํหนดค่าบริการส่วนเพิ่มในอตัรา AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 0

1/ 

(2) รายไดส่้วนเพิ่มตามอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง : เป็นรายไดท่ี้ข้ึนอยู่กบัจาํนวนการใช้

บริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 26 ประเภท

ตามท่ีสํานกังานประกนัสังคมกาํหนด (ให้นํ้าหนกั 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเร้ือรัง เป็นตน้ และ กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี

ค่า AdjRWน้อยกว่า 2 (ให้นํ้าหนกั 40%) 2/ในปี 2559 อตัราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยงัคงเท่าปี 2555 คือ 

432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปลี่ยนอตัราส่วนระหว่าง กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 

26 ประเภทตามท่ีสํานกังานประกนัสังคมกาํหนดเดิมให้นํ้าหนกั 60% ปรับเพิ่มเป็นนํ้าหนกั 90% และ

กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWน้อยกว่า 2 เดิมให้นํ้าหนกั 40% ปรับลดเป็น

นํ้าหนกั 10% และในปี 2560 และไดมี้การปรับเพิ่มอตัราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็น 447 บาทต่อ

คนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ต่อมาในปี 2561 สํานกังานประกนัสังคมปรับลดการให้

ค่านํ้าหนกั RW<2 จาก 10 % เป็น 0% และปรับเพิ่มการให้ค่านํ้าหนกัสําหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังจากเดิม 

90% เป็น 100% 

• รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริการรักษาพยาบาลบางประเภท

โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริษทัฯ สามารถเบิกค่าบริการไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่ผูป่้วยจริง 

ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ีสํานกังานประกนัสังคมกาํหนดไว ้ ซ่ึงหากมีผูป่้วยเขา้ใชบ้ริการเป็น

 

หมายเหตุ: 
1/ เน่ืองจากในปี 2555 ภาครัฐกาํหนดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนไม่เกิน 4,460 ลา้นบาทซ่ึงหากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม

โครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ให้การรักษาผูป่้วยในท่ีมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 เป็นจาํนวนมาก อาจ

ส่งผลให้อตัราการจ่ายค่าเงินเพ่ิมต่อAdjRWตํ่ากว่า 15,000 บาทต่อคนต่อปี 
2/ การลดอตัราจ่ายเงินเพ่ิมของกรณีภาระเส่ียง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑ์การจ่ายเงินตามอตัราการใช้บริการในปี 2555ไดรั้บการชดเชยดว้ย

รายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง โดยคาํนวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 
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จาํนวนมาก จะเป็นผลให้บริษทัไดร้ับรายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย โดยการให้บริการดงักล่าว อาทิเช่น 

การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบาํบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง การผ่าตดัหัวใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่อวยัวะ

เทียมในการบาํบดัรักษาโรค การผ่าตดัสมอง เป็นตน้  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นผลสืบเน่ืองจาก (1) การเพิ่มข้ึนของจาํนวน

ผูป้ระกนัตนท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ (2) สํานกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมา

จ่าย และพจิารณาปรับปรุงอตัราค่าบริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง 

เพื่อให้กลุ่มผูป่้วยประกนัสังคมไดร้ับบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และ (3) จากการพฒันามาตรฐานการให้บริการอย่าง

ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสให้บริการผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคมท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียง เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วม

ระบบประกนัสังคม บริษทัฯ จึงไดร้ับรายไดส่้วนเพิ่มซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพิ่มข้ึน  

 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าบริการทางการแพทยท่ี์ไดร้ับจากสํานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมเป็นผูใ้ห้บริการรักษาโรคทัว่ไปกบั สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 

แต่บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่

ผูป่้วยจริง ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ี สปสช. กาํหนด ทั้งน้ี การรักษาพยาบาลท่ีอยู่ในเกณฑ์ดงักล่าว อาทิเช่น การ

ให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนกัน้อยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผูป่้วยกรณี

อุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พิ่มเร่ือง

การให้บริการผูป่้วยหัวใจ โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ ท่ีไดร้ับจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.91 ร้อยละ 

19.95 และร้อยละ 14.68 ของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐในปี 2559 2560  และ ปี 2561 ตามลาํดบั  

  

 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ตน้ทุน”) ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ

พยาบาล ตน้ทุนยา เวชภณัฑ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์ และค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนอื่นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2559 2560 

และ 2561 บริษทัฯ มีตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จาํนวน 2,468.54 ลา้นบาท 2,633.10 ลา้นบาท และ 3,702.03 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.9 ร้อยละ 67.9 และร้อยละ 69.7 ของรายไดห้ลกั ตามลาํดบั   

 บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดโ้ดยเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนในปี 2561 เน่ืองจากบริษทัไดเ้ปิดดาํเนินการโรงพยาบาล

แห่งใหม่จาํนวน 2 แห่ง ในจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งผลให้อตัราตน้ทุนของบริษทัเพิ่มสูงข้ึน  

 ทั้งน้ี ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแพทย ์และ ตน้ทุนยา เวชภณัฑ์และวสัดุอื่นใชไ้ป  
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 กําไรข้ันต้น 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0

ต้นทุนกจิการโรงพยาบาล (2,468.54) (67.9) (2,633.10) (67.9) (3,072.03) (69.7)

กําไรขั้นต้น 1,168.23 32.1 1,242.69 32.1 1,334.95 30.3

25602559 2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 

บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้เป็นจาํนวน 1,168.23 ลา้นบาท 

1,242.69 ลา้นบาท และ 1,334.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 32.1 ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 

30.3 ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ของบริษทัอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกนัอย่างสมํ่าเสมอ เป็นผลจากการบริหารจดัการ

ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รายได้อ่ืน 

 บริษทัฯ มีรายไดป้ระเภทอื่นซ่ึงไม่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบดว้ย รายไดค่้า

เช่า รายไดค่้าสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการให้การอบรมผูช่้วยพยาบาล และรายไดอ้ื่นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2559 

2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดป้ระเภทน้ีตํ่ากว่าร้อยละ 1.0 ของรายไดร้วม 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 493.82 ลา้นบาท 550.85 ลา้นบาท 

และ 570.07 ลา้นบาทตามลาํดบัโดยการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ้่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทน

พนกังานและจาํนวนพนกังานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษทัฯ และการปรับเพิ่มค่าใชจ้่ายในการบริหารประเภทอื่นๆ ซ่ึง

เป็นผลสืบเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูป่้วย 

 ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5  ร้อยละ 14.1 และร้อย

ละ 12.9 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 ตามลาํดบั โดยสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารใกลเ้คียงกนัแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ แมว้่าในปี 2561 มีการสรรหาบุคคลากร เขา้มาในบริษทัฯ เพื่อรองรับการ

ขยายตวัของบริษทัฯ  

 ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ้่ายดา้น

สาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร เป็นค่าใชจ้่ายหลกั คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 

50 ของค่าใชจ้่ายในการบริหารทั้งหมด   

 กําไรจากการดําเนินงาน 

 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 695.51 ลา้นบาท 712.47 ลา้น

บาท และ 788.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั และคิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 19.0 ร้อยละ 18.3 และร้อยละ 17.8 

ตามลาํดบั  
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 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 ค่าใชจ้่ายทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมธนาคารและดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ โดยบริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายทาง

การเงินจาํนวน 9.52 ลา้นบาท 15.87 ลา้นบาท และ 23.72 ลา้นบาทในระหว่างปี 2559 2560  และปี 2561 บริษทัใชเ้งินกูร้ะยะ

สั้นเป็นครั้ งคราวเพื่อบริหารสภาพคล่อง และใชเ้งินกูร้ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่รวมถึงการขยายพื้นท่ี

ให้บริการ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจาํนวน 121.01 ลา้นบาท 130.82 ลา้นบาท และ 149.80 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีปี 2556 เป็นตน้ไปอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไดถู้กปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตาม

นโยบายของภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการ

กระตุน้เศรษฐกจิอกีทางหน่ึง 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 564.29 ลา้น

บาท 565.44 ลา้นบาท และ 633.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจาก (1) จาํนวน

ผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึน (2) จาํนวนผูป้ระกนัตนเพิ่มข้ึน (3) การเพิ่มศกัยภาพในการรักษาและการรักษาโรคท่ียากข้ึนในแต่ละ

ศูนยเ์ฉพาะทางโรคต่างๆ (Excellent Center)  (4) สถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงเพิ่มข้ึน และอยู่ใน

ระดบัสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ บริษทัฯ จึงไดร้ับรายไดส่้วนเพิ่มซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพิ่มข้ึน(5) 

สัดส่วนตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดบ้ริษทัฯสามารถควบคุมไดอ้ย่างสมํ่าเสมอดว้ยการรักษา

ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการขยายพื้นท่ีการให้บริการอย่าง

ต่อเน่ือง และในปี 2561 บริษทัฯมีการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จาํนวน 2 แห่ง ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงเป็น

ร้อยละ 15.4 ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 14.3 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัสามารถดาํรงอตัรากาํไร

สุทธิให้อยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากระบบการบริหารจดัการค่าใชจ้่ายและตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตน้ทุนใน

การประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 67.5 ร้อยละ 67.6 และ ร้อยละ 69.3 ในขณะ

ท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 13.5 ร้อยละ 14.1 และร้อยละ 12.9 ในระหว่างปี 

2559 2560 และ 2561 ตามลาํดบั   

 

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.1.3.1  สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพยห์มุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหน้ีการค้า รายได้

ประกนัสังคมคา้งรับ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน

ลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น) โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม  2559 2560 และ 2561 มีจาํนวน 4,517.88 ลา้นบาท 4,951.18 ลา้นบาท และ 5,708.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี

สัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนระหว่างร้อยละ 26.9 ถึงร้อยละ 29.5 ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
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สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,334.91 

ลา้นบาท 1,332.00 ล้านบาท และ 1,591.95 ล้านบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นการเพิ่มข้ึนของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นส่วนใหญ่ ควบคู่กบัการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอื่น  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจาํนวน 3,182.97 ลา้นบาท 3,619.18 ลา้นบาท 

และ 4,116.23 ลา้นบาท ตามลาํดบัมีการเปลี่ยนแปลงในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2559 ถึง 2561 เป็นการลงทุน

ตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพือ่รองรับการให้บริการของบริษทัฯ 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เป็นจาํนวน 279.67 ล้าน

บาท 272.48 ลา้นบาท และ 338.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายธุรกิจของ

บริษทัฯอย่างไรก็ดี สัดส่วนลูกหน้ีการคา้ค้างชาํระโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีคงคา้งไม่เกิน 3 เดือน อยู่ในอตัราร้อยละ 77.8 ของ

ลูกหน้ีการค้ารวมและระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดเก็บหน้ีท่ีดีข้ึนซ่ึงเป็นผลจาก

บริษทัฯ มีนโยบายการดูแลลูกหน้ีอย่างเขม้งวด รวมถึงมีนโยบายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมและ

บริหารลูกหน้ี  

 กรณีการตัดหน้ีสูญ ฝ่ายบัญชีการเงินจะส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการตามนโยบายบริษัทฯ และหากไม่

สามารถเรียกชาํระหน้ีได ้จะขออนุมติัฝ่ายบริหารเพื่อตดัจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  

 ยอดคงเหลอืลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหน้ีการคา้ แสดง

ตามตารางดงัน้ี 

 

อายุลูกหนี้การค้าคงค้าง 

ปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ล้าน

บาท 

ร้อยละ ล้าน

บาท 

ร้อยละ ล้าน

บาท 

ร้อยละ 

อายุลูกหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้าง

ชําระ 

      

คา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 223.68 84.3 212.68 82.4 249.57 77.8 

3 – 6 เดือน 22.34 8.4 27.32 10.6 41.45 12.9 

6 – 12 เดือน 10.26 3.9 9.77 3.8 16.38 5.1 

มากกว่า 12 เดือน 15.46 5.8 15.05 5.8 19.80 6.2 

รวมลกูหนีก้ารคา้ 271.72 102.4 264.83 102.6 327.20 102.0 

หกั : ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6.26) (2.4) (6.63) (2.6) (6.54) (2.0) 

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 265.47 100.0 258.20 100.0 320.66 100.0 
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 ลูกหนี้อ่ืน 

 ลูกหน้ีอื่นของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีทัว่ไปซ่ึงไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกจิการโรงพยาบาลโดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอื่นเป็นจาํนวน 14.20 ล้านบาท 14.27 ล้านบาท และ 17.59 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  

 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์้างรับ ได้แก่ รายได้ค้างรับจากสํานักงานประกันสังคม และรายได้ค้างรับจาก

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ ทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 (1) รายไดป้ระกนัสังคมค้างรับซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ (1.1) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงตามอตัราการ

ใชบ้ริการทางการแพทยท์ั้งหมด ซ่ึงเลิกใชต้ั้งแต่ปี 2555 (1.2) รายได้คา้งรับท่ีอ้างอิงสถิติผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่าย

สูง (AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซ่ึงเร่ิมใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรับท่ีอ้างอิงสถิติผู ้ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง ทั้ งน้ี 

สํานกังานประกันสังคมจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติผูป่้วยจากโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการประกนัสังคมทั่วประเทศเพื่อใช้

ในการคาํนวณการจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลงั ซ่ึงบริษทัฯ จะใชส้มมติฐานท่ี

เหมาะสมในการประมาณการรายไดท่ี้บริษทัฯ คาดว่าจะไดร้ับในแต่ละงวด 

 (2) รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอื่นๆ เป็นผลจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 

อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบาํบัดแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดใส่

อวยัวะเทียมในการบาํบดัรักษาโรค เป็นตน้ ซ่ึงภายหลงัการให้บริการรักษา บริษทัฯ จะส่งเอกสารหลกัฐานการให้บริการ

เพื่อประกอบการเบิกค่าบริการจากสํานกังานประกนัสังคมต่อไป 

 (3) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นผลมาจากให้บริการ

รักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง อาทิ การฟอกเลือดด้วยไตเทียม และการรับเป็นศูนยร์ับส่งต่อเฉพาะ

ทางดา้นโรคหัวใจ 
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รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สํานกังานประกันสังคม

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์สาํหรับผูป่้วยในซึ่งป่วย

ดว้ยโรคที่มีคา่ใชจ้า่ยสูง

192.77 39.6% 225.82 44.8% 179.22 30.1%

รายไดท้างการแพทย์ภาระเสี่ยงคา้งรับ 136.41 28.0% 52.03 10.3% 152.80 25.7%

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอื่น 103.94 21.3% 157.76 31.3% 154.14 25.9%

รวม 433.12 88.9% 435.61 86.4% 486.17 81.7%

สํานกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 58.08 11.9% 99.31 19.7% 126.10 21.2%

รวมรายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 491.20 100.8% 534.92 106.1% 612.26 102.9%

หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (3.93) -0.8% (30.82) -6.1% (17.42) -2.9%

รวมรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ - สุทธิ 487.27 100.0% 504.10 100.0% 594.84 100.0%

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25612559รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 2560

 

 รายได้ประกันสังคมค้างรับ ปี 2560 เพิ่มข้ึน  2.49 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มค่าบริการทางการแพทยข์อง

สํานักงานประกนัสังคม คือ ตรวจสุขภาพผูป้ระกันตน และทันตกรรม และในปี 2561 เพิ่มข้ึน 50.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่

เพิ่มข้ึนจากรายได้ทางการแพทยภ์าระเส่ียงค้างรับและรายไดป้ระกนัสังคมค้างรับอื่นในส่วนของ(การรับรองคุณภาพ HA) 

ซ่ึงในปี2561  ทางสํานกังานประกนัสังคม มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการจ่าย  

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ จากสํานกังานหลกัประกันสุขภาพ ปี 2560 เพิ่มข้ึน 41.23 ลา้นบาท และปี 

2561 เพิ่มข้ึน 26.79 ลา้นบาท จากให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือดท่ี

เพิ่มข้ึน 

 ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มียา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ (“สินค้าคงเหลือ”) เป็น

จาํนวน 109.64 ลา้นบาท 118.88 ลา้นบาท และ 141.61 ลา้นบาท ตามลาํดับ และในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทัฯ มีระยะเวลา

ขายสินคา้เฉลี่ยเป็นจาํนวน 16 วนั 16 วนั และ 15 วนั ตามลาํดับการดาํรงสินค้าคงคลงัและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของ

บริษทัฯอยู่ในอตัราท่ีสมํ่าเสมอ เน่ืองจากระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 70.94 64.7 70.92 59.7 87.68 61.9

เวชภณัฑ์ 16.02 14.6 20.72 17.4 20.82 14.7

อุปกรณ์การแพทย์ 0.04 0.0 0.38 0.3 1.25 0.9

วสัดุอื่น 22.64 20.7 26.86 22.6 31.85 22.5

รวม 109.64 100.0 118.88 100.0 141.61 100.0

2560สินค้าคงเหลือ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25612559

 

 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งสํารองสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอายุ เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คง

คลงัอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาํหนดให้เจา้หน้าท่ีทาํการตรวจสอบยาและเวชภณัฑ์ ในคลงัสินคา้และหอผูป่้วยทุกเดือน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายยา จึงสามารถเปลี่ยนคืนยาท่ีใกลห้มดอายุกบัผูจ้ดัจาํหน่ายได ้  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจาํนวน 2,935.79 ลา้นบาท 

3,385.20 ลา้นบาท และ 3,831.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ ลงทุนใน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นจาํนวน 

1,016.28 ลา้นบาท 653.28 ลา้นบาทและ 683.38 ลา้นบาทตามลาํดบัซ่ึงสินทรัพยห์ลกัท่ีบริษทัฯ ลงทุนคือ เคร่ืองมือและ

อุปกรณท์างการแพทย ์ รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายและอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการให้บริการ

ตามแผนงานของบริษทัฯ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มี

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจาํนวน 17.09  ลา้นบาท 15.75 ลา้นบาท และ 16.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

 

14.1.3.2 หนี้สิน 

 หน้ีสินของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน (ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชําระใน 1 ปี เป็นตน้) และหน้ีสินไม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่ เงิน

กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นตน้) โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  มีจาํนวน 1,294.36 ลา้นบาท 1,478.48 ลา้นบาท และ 1,964.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย

หน้ีสินหมุนเวียนมีสัดส่วนอยู่ระหวา่งร้อยละ 65.93 ถึงร้อยละ 84.69 ของหน้ีสินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
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 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเป็นรายการท่ีมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มหน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย โดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีสัดส่วนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นต่อหน้ีสินรวมร้อยละ 28.28 ร้อยละ 31.38 และร้อยละ 

28.83 ตามลาํดบั โดยเจา้หน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย เจา้หน้ียา เวชภณัฑ์ และวสัดุส้ินเปลือง ซ่ึงบริษทัฯ จดัซ้ือเพื่อ

ให้บริการทางการแพทย ์ ในขณะท่ีเจา้หน้ีอืน่ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอื่นๆท่ี

เกี่ยวกบัการก่อสร้างและส่วนเพิ่มขยายอาคาร  

  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะสั้นประกอบดว้ยเงินกูเ้บิกเกินบญัชี และตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงบริษทัฯ เบิกใชเ้ป็นครั้ งคราวเพื่อการ

บริหารสภาพคล่องในการดาํเนินการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจาํนวน 637.0 ลา้นบาท 380.0 ลา้นบาท และ 530.0 ลา้นบาทตามลาํดบั 

เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นการกูย้ืมเพื่อวตัถุประสงค ์ ในการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยายพื้นท่ีการ

ให้บริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจาํนวน 

164.50 ลา้นบาท 472.30 ลา้นบาทและ 682.15 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัรวมจาํนวน 552 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจา่ย

ฝ่ายทุนจาํนวน 177 ลา้นบาท และภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน 42 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระผูกพนัท่ีเกี่ยวกบั

รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบดว้ยภาระผูกพนัเพื่อการลงทุนก่อสรา้งอาคารเพื่อขยายพื้นท่ีการให้บริการและเพื่อการซ้ืออุปกรณ์

และเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละบริษทัมีภาระผูกพนัเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยมูลค่า 333 ลา้น

บาท 

14.1.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีส่วนของผูถ้ือหุ้นทั้งหมดจาํนวน 3,130.37 ลา้นบาท 

3,299.84 ลา้นบาทและ 3,562.97 ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีสาเหตุจากการ

ท่ีบริษทัฯ สามารถรักษาอตัราการเติบโตของรายได ้และอตัราการทาํกาํไรมาอย่างต่อเน่ือง 

 

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 

 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงินหลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 แสดงดงัน้ี  

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น อยู่ในระดบั 0.41 เท่า 0.45 เท่า และ 0.55 เท่า ตามลาํดบั  

- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น อยู่ในระดบั 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.34 เท่า 

ตามลาํดบั  

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย อยู่ในระดบั 73.05 เท่า 44.89 เท่า และ 33.25 เท่าตามลาํดบั 
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 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯยงัอยู่ในระดบัท่ีตํ่าแสดงให้เห็นถึงการดาํเนิน

นโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทุน

ขยายกิจการในอนาคต 

14.1.3.5 สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

 รายละเอยีดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 

2559 2560 2561

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการดาํเนินงาน 705.26 910.29 742.92

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน (1,027.66) (588.29) (689.19)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการจัดหาเงิน 323.98 (349.36) 2.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข ึน้ (ลดลง ) สุทธิ 1.57 (27.36) 56.64

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ตน้งวด 439.78 441.36 414.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส้ินงวด 441.36 414.00 470.64

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 

 จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 705.26 ลา้น

บาท  910.29 ลา้นบาท และ 742.92 ลา้นบาท ตามลาํดบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นไปตามผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานและการรับชาํระหน้ีท่ีดีของบริษทัฯ 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Current Ratio) ในระดบั 1.22 เท่า 1.30 เท่า 

และ 1.23 เท่า ในขณะท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 0.66 เท่า และ 0.67 เท่า และ 0.64 เท่า 

ตามลาํดบั ทั้งน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษทัฯสูงมาก แสดงถึงศกัยภาพ

ในการชาํระภาระผกูพนัระยะสั้นไดเ้ป็นอย่างดี 

  

วงจรเงินสด 

 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉลี่ยคิดเป็น 37 วนั 31 วนั และ 25 วนั ตามลาํดบั โดย

วงจรเงินสดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ตอ้งเตรียมเงินสดเพื่อรองรับการดาํเนินธุรกิจโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 วนั ซ่ึงท่ี

ผ่านมาบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็นหลกัโดยใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพื่อเสริม

สภาพคล่องเป็นครั้ งคราว 

 

14.1.3.6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
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 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นในปี 2559 2560 

และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.54 ร้อยละ 17.60 และร้อยละ 17.93 ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นใกลเ้คียงกนัในแต่

ละปีสะท้อนถึง ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย: อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profits Margin)อยู่ในอตัราท่ี

ใกลเ้คียงกนัอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 15.43 ร้อยละ 14.51 และร้อยละ 14.31 ตามลาํดบั  

 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจํานวนประชากรในพืน้ที่ให้บริการ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท ทั้ง 9 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสําคญัของจังหวดัสมุทรปราการและจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง พื้นท่ีดงักล่าวมีพนกังานทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

จาํนวนมาก และท่ีผ่านมา มีประชากรโยกยา้ยเขา้สู่พื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ซ่ึง

เป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพิ่มข้ึน ทั้งในส่วนของกลุ่มโครงการประกนัสังคมและกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะทาํให้ธุรกิจดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดร้ับประโยชน์ โดยในส่วนของ

ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน

การรักษาและการให้บริการในระดบัสูง รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีอยู่ในระดับ

ตํ่า เม่ือเทียบกับประเทศอื่นท่ีมีคุณภาพการรักษาใกล้เคียงกันทั้งน้ี แม้กลุ่มผูป่้วยของบริษทัฯ ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะ

เป็นกลุ่มผูป่้วยภายในประเทศ แต่จากการท่ีบริษทัฯ มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญในการรักษาเฉพาะด้าน ประกอบกบัการท่ี

โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพิ่มข้ึนจาก AEC ในอนาคตและโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็น

โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission 

International) และจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัชาวต่างชาติในเร่ืองคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีเป็นสากล  

 

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  

 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.9 ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 62.5 ในปี 2559 2560 และ 2561 

ตามลาํดับ โดยเม่ือพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2559  ถงึปี 2561 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพิ่มข้ึนจาก 1,995.06 ลา้นบาท 

เป็น 2,754.77 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 17.51 ต่อปี ในขณะท่ีจาํนวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทั่วไปประเภทผูป่้วย

นอกท่ีเพิ่มข้ึนจาก 743,666 ครั้ งในปี 2559 เป็น 804,167 ครั้ ง และ 899,551 ครั้ งในปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั หรือเพิ่มข้ึน

เฉลี่ยร้อยละ 9.98 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยทั่วไปประเภทผูป่้วยในเพิ่มข้ึนจาก 138  เตียงต่อวนัใน

ปี 2559 เป็น 143 เตียงต่อวนัและ 167 เตียงต่อวันในปี 2560 และ 2561 ตามลาํดับ หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.20 ต่อปี  

บริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มจาํนวนผูป่้วยทั่วไปโดยการเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและเน้นการรักษาท่ีใชค้วาม

เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษทัมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมและเพียงพอกับปริมาณ

ผูร้ับบริการ พร้อมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                            บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน)     

 
 

 

  ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน หน้า 23 

ให้บริการศูนยค์วามงามจุฬารัตน์-เลอนวัร์การให้บริการเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจครบวงจร เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

ใชก้ลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทัว่ไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีทาํประกนัสุขภาพกับบริษทัประกนัท่ี

เป็นคู่สัญญากับบริษทัฯ ทั้งน้ี รายได้จากกลุ่มผูป่้วยทั่วไปมีอตัรากาํไรสูงกว่ารายได้จากโครงการภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่ม

สัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโน้มกาํไรของบริษทัฯในอนาคต 

การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐ เป็นรายไดท่ี้มีสดัส่วนสูงของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2559 

ถงึปี 2561 รายไดใ้นส่วนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.1 42.4 และร้อยละ 37.5 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงพยาบาล และหากนบัรวมเฉพาะรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.1 37.4 และ 32.0 ของ

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดงันั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556เป็นตน้ไปเพื่อเป็น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ ซ่ึง

นโยบายการลดอตัราภาษีดงักล่าว ส่งผลดีต่อผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทัฯ ในอนาคต 

 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของสํานักงานประกันสังคม 

 ในปี 2555 สํานกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอตัราค่าบริการทางการแพทยโ์ดยรวม เพื่อให้โรงพยาบาลมี

ความพร้อมในการให้บริการโรคท่ีมีความซับซ้อนและมีค่าใชจ้่ายสูง โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่ 

- การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อตัราการเหมาจ่ายตามโครงการประกนัสังคมเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ืองจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เพิ่มข้ึนเป็น 1,446 

บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และเพิ่มข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อ

ปีโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงโดยทัว่ไป จะมีการพจิารณาปรับเพิ่มอตัราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่

เกิน 3 ปี  

- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นบัแต่เดือนกรกฎาคม 2555 

โรงพยาบาลท่ีไดร้ับ HA ขั้นท่ี 2 จะไดร้ับค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลท่ี

ไดร้ับ HA ขั้นท่ี 3 หรือ JCI จะไดร้ับค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดร้ับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11ไดร้ับการ

รับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดร้ับการรบัรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 

- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง: เป็นรายไดส่้วนเพิ่ม

ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 สําหรับกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเจ็บป่วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ้่ายสูง 

และตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (IPD) โดยสาํนกังานประกนัสังคมใชแ้นวทางการคาํนวณตามกลุ่ม

วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและกาํหนดหน่วยท่ีใช้

เปรียบเทียบ คือ ค่านํ้าหนกัสัมพทัธ์ปรบัตามวนันอน (AdjRW) ซ่ึงหากผูป่้วยในมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี

ค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 บริษทัฯ จะไดร้ับค่าบริการส่วนเพิ่มจากสํานกังานประกนัสังคม โดยในปี 

2555 สํานกังานประกนัสังคมกาํหนดอตัราการเบิกเพิ่ม AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท  
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  ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน หน้า 24 

- การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง: อตัราค่าบริการตามภาระ

เส่ียงจาก 432 บาทต่อคนต่อปี และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ปรับเพิ่มเป็นอตัรา 447 บาทต่อคนต่อปี 

 โดยสรุป บริษทัฯ ไดร้ับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายเงินขา้งตน้ โดยรายไดจ้ากโครงการ

ประกนัสังคมเพิ่มข้ึนจาก 3,315 บาทต่อคนต่อปีในปี 2559  เป็น 3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2561โดยภาครัฐจะเป็นผูก้าํหนด

เกณฑ์ค่าบริการประเภทต่างๆ ของโครงการประกนัสังคม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม

และตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการให้บริการรักษา 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบัญชี 

 เพื่อให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบไดก้ับงบการเงินในระดบันานาชาติ สภาวิชาชีพบญัชีจึงไดอ้อก

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปี

บญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับ             งบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน              การรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับ  งบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงาน           ทางการเงินดังกล่าวไดร้ับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่

มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปลี่ยนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน           การบัญชีท่ี

เกี่ยวขอ้งต่อไปน้ี  
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  ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน หน้า 25 

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

  การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการต้องใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ี

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมี

สิทธิไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการต้องใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

   ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาํหนดหลกัการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                ตราสารทาง

การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี่ยวกบัวิธีการ
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คาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการ

เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้             จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ

บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน ในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
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 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

   

   

  

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และด้วยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผูอื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ไดแ้สดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด

ของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อ

ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายในรวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  .........นายกาํพล  พลัสสินทร์.......... 

2 นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริษทั .....นายเกรียงศักด์ิ  พลัสสินทร์...... 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

1. รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ 

ประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

6965 - Mini MBA in Health  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

2011 Thai Institute of 

Directors 

368,587,85036,85

8,785 หุ้น (3.35%) 

พ่ีชายนายแพทยก์าํพล 

พลสัสินทร์, 

นางกอบกุล  

ปัญญาพล และ 

นางสาวกรรณิกา 

พลสัสินทร์ 

2547- ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 - ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2546- ปัจจุบนั 

2534 – 2547 

2519 – ปัจจุบนั 

2511 -2519 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั 

บริษทั อีลิคอน จาํกดั 

บริษทั เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 

2. นายแพทยก์าํพล พลสัสินทร์ 

กรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ  

 

 

 

662 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาล

ผูบ้ริหารทางการแพทย ์

รุ่น 1 สถาบนั

พระปกเกลา้ 2555 

- Director Accreditation 

253,720,20025,37

2,020 หุ้น (2.31%) 

น้องชายนาย 

เกรียงศกัดิ์   

 พลสัสินทร์, 

นางกอบกุล   

ปัญญา 

และพ่ีชาย 

นางสาวกรรณิกา 

2547- ปัจจุบนั 

 

2561-ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ศูนยม์ะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program (DAP) Class 2011 

Thai Institute of Directors 

- หลกัสูตรการบริหาร

จดัการความมัน่คงขั้น รุ่น

ท่ี 5 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรไทย  

- หลกัสูตรวิทยาการ

ประกนัภยัขั้นสูง (วปส.) 

รุ่นท่ี 4/2557 

- หลกัสูตรนักบริหาร

ระดบัสูง ธรรมศาสตร์

เพ่ือสังคม(นมธ.) รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตรผูบ้ริหาร

ระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี 20 

สถาบนัวิทยาการตลาด

ทุน 

- หลสูัตรนักบริหาร

การเงินการคลงัภาครัฐ

ระดบัสูง (บงส) รุ่นท่ี 3 

พลสัสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

  

2547- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2546- ปัจจุบนั 

2548- ปัจจุบนั 

2534 -2547 

2529 -2534 

2528 -2529 

2524 -2528 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ,กรรมการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการ,กรรมการบริษทั 

แพทย ์

แพทยป์ระจาํ 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกด 

บริษทั ไทยแอมดอน จาํกดั 

บริษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั  

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

เทพารักษโ์พลีคลินิก 

โรงพยาบาลตากสิน 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

  

  

- Global Business Leaders 

รุ่นท่ี 1 

- -การปฏิรูป

ธุรกิจและสร้างเครือข่าย

นวตักรรม รุ่นท่ี 1 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล   

กรรมการบริษทั 

และประธานกรรมการลงทุน

และการบริหารความเส่ียง 

673 - อสัสัมชญัพาณิชย ์

- บ.ภ. 

- บ.ว. 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

2011 Thai Institute of 

Directors 

1,127,189,050112,

883,805 หุ้น 

(10.256%) 

สามีนางกอบกุล 

ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

 

2557- ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

2541 – ปัจจุบนั 

2535 – ปัจจุบนั 

2531 – ปัจจุบนั 

2528 – ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 

บริษทั สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จาํกดั 

บริษทั ศมลกิจ จาํกดั 

บริษทั ซีเม็ธ จาํกดั 

4. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธํารง 

กรรมการบริษทั 

596 - -แพทยศาสตร์

บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

6,300,000 หุ้น 

(0.06%)603,880 

ไม่ม ี 2547 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

 วุฒิบตัร

ศลัยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 

-  

- -Director 

Accreditation Program 

(DAP) Class 2011 Thai 

Institute of Directors 

หุ้น (0.05%) 2556 – ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 

5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร และ

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

จุฬารัตน์ 1,3,5 และ 

กรรมการลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง 

640 - -แพทยศาสตร์

บณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- -วุฒิบตัร 

ศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -Mini MBA in 

Health คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -หลกัสูตรการ

บริหารงานโรงพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

11,859,500หุ้น 

(0.11%)3,221,190 

หุ้น (0.29%) 

ไม่ม ี 2547 – ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2555  – ปัจจุบนั 

2547-2558 

2547- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

2547- ปัจจุบนั 

 

กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,4,5 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั และ 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ศูนยม์ะเร็ง สุวรรณภูมิ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

 -Director 

Accreditation Program 

(DAP) Class 2011 Thai 

Institute of Directors 

  

  

- -หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรธรรมาภิ

บาลทางการ แพทยส์ําหรับ

ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 

(ปธพ.) 

2530 – 2555 

2528 - 2530 

แพทย ์

แพทย ์

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์นครสวรรค์ 

6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 

กรรมการบริษทั และ 

กรรมการลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง 

640 - -

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา 

 Director 

Accreditation Program 

(DAP) Class 2011 Thai 

Institute of Directors 

 -หลกัสูตร

ประกาศนียบตัร  ธรรมาภิ

บาลทางการ แพทยส์ําหรับ

1,994,750,400 

199,475,040 หุ้น 

(18.13%) 

น้องสาวนายแพทย ์

กาํพล พลสัสินทร์

,และนายเกรียงศกัดิ์   

พลสัสินทร์และ 

นางกอบกุล  

ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 

2527- ปัจจุบนั 

 2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสโก-้ไทย จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 3 

- -หลกัสูตรการ

บริหารจดัการดา้นความ

มัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 7 

7. นางกอบกุล ปัญญาพล 

กรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

684 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

โรงเรียนพระกุมารเยซู

วิทยา 

  

-  

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

2011 Thai Institute of 

Directors 

927,156,600หุ้น 

(8.48%)111,459,4

20 หุ้น (10.13%) 

ภรรยานายอภิรุม 

ปัญญาพล และ

น้องสาว 

นายเกรียงศกัดิ์   

พลสัสินทร์ 

พ่ีสาวนายแพทยก์าํพล  

พลสัสินทร์ และ

นางสาวกรรณิกา 

พลสัสินทร์ 

2547 – ปัจจุบนั 

2535 – ปัจจุบนั 

2531 – ปัจจุบนั 

2541 – ปัจจุบนั 

2528 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จาํกดั 

บริษทั ศมลกิจ จาํกดั 

บริษทั สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ซีเม็ธ จาํกดั 

8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล 

กรรมการบริษทั และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และ 

กรรมการลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง 

6259 - วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

(บญัชี) มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

87/2011 Thai Institute of 

Directors 

49,552,1505,543,3

25 หุ้น (0.450%) 

ไม่ม ี 2547 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2547 – 2548 

 

2536 – 2557 

กรรมการบริษทั 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการการตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทั 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสเอ็มแอล คอนซัล แอนด์ แอคเคาท์ 

เซอร์วิส จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

-   

2531 - 2547 

2531 – 2536 

2529 – 2531 

2527 – 2529 

2524 – 2525 

2521 – 2524 

ผูจ้ดัการ 

สมุห์บญัชี 

สมุห์บญัชี 

พนักงานบญัชี 

พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษทั ศมลกิจ จาํกดั 

บริษทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จาํกดั 

บริษทั โมดูล่า จาํกดั 

บริษทั สากล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 

บริษทั ซีพี จาํกดั 

บริษทั ไทยนํ้าทิพย์ จาํกดั 

9. นายมานิต เจียรดิฐ 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

7067 - 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 

700,000 หุ้น 

(0%) 

ไม่ม ี 2555 - ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั

2559 – ปัจจุบนั 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2558015 – ปัจจุบนั 

 

2547 – 2552 

2542 – 2551 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการบริษทั 

 

ประธานกรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทัไลเซนส์ทูคิว จาํกดั 

 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บีที จาํกดั 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

- Director Certification 

Program (DCP) 

187/2014 Thai. Institute 

of Directors. 

-  

10. นายสมยศ ญาณอุบล 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการ

ลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

630 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบนัฑิต  มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. (บญัชี) 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 

97/2012 Thai Institute of 

Directors 

  

  

  

- Advanced Audit 

CommitteeProgram(AA

CP)สถาบนักรรมการ

ไม่มี ไม่มี 2555- ปัจจุบนั 

 

2559 –ปัจจุบนั

2559 –ปัจจุบนั 

2559 –ปัจจุบนั 

2539 - 2557 

2548 - 2554 

2541 - 2547 

 

2539- 2541 

 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Financial Controller) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (Regional Bill  

Controller) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ( Accounting and 

Administration Manager) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ภูผาชาํทอง จาํกดั 

บริษทั โกลเดน้ ฟูดส์ สยาม จาํกดั 

บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั  

 

บริษทั เฮิกซ์ไทย จาํกดั และบริษัทในเครือ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

บริษทัไทย(IOD) 

 Audit Committee 

Program (ACP) Class 

45/2013 Thai Institute of 

Directors 

-  

 Ethical Leadership 

Program (ELP) 

1/2017 Thai Institute 

of Directors 

-  

11.นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

674 - ปริญญาตรี วท.บ.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Audit Committee 

Program (ACP) Class 

41/2012 Thai Institute of 

Directors 

  

-  

- Director Accreditation 

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2532 – 2557 

2557 – ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

2559 - 2561

กรรมการบริษทักรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหารกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการ 

นายกสมาคม 

ประธานแผนกกีฬาบริดจ ์

กรรมการอาํนวยการแข่งมา้ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จาํกดั  (มหาชน)

บริษทั คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จาํกดั  (มหาชน) 

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย 

ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) 

ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) 

สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)บริษทั ไอซ์เดีย 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

Program (DAP) Class 

97/2012 Thai Institute of 

Directors 

- Role of the Chairman 

Program (RCP) Class 

37/2015 Thai Institute of 

Directors 

  

  

-  

ปัจจุบนั 

2554 – 2555 

 

อุปนายกกรรมการบริษัท 

 

(นอร์ท) จาํกดั 

 

12 นายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์

กรรมการบริษทั และกรรมการ

อิสระ และ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

752 - M.B.Ch.B. (Leeds) 

- D.T.M.&H. (Liverpool)  

- MRCP. (UK)  

- FIMS.  

- FAMM.  

- FACG.  

- FACP. (Hon.) 

- FRACP. (Hon.)  

- FRCPI.  

- FAMS. 

- FRCP. (Glasgow, 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2555 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 

ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ รองประธานวุฒิสภา 

คนท่ีสอง ดา้นวิชาการ / ท่ีปรึกษา

คณะกรรมาธิการพฒันาสังคมและกิจการ

เด็กเยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส วุฒิสภา / อนุกรรมการ อนุ

กรรมาธิการดา้นประชากรและการพฒันา 

ท่ีปรึกษาต่างประเทศราชวิทยาลยัอายุร

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน)

บริษทั โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

สภากาชาดไทย 

วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ละศลัยแพทยแ์ห่ง
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เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

Edinburgh, London, 

Thailand)  

- สถาบนัจิตวิทยาความ

มัน่คง หลกัสูตรการ

ปฎิบติัการจิตวิทยาฝ่าย

อาํนวยการ รุ่นท่ี 40 

- ปรอ.4  

- ปปร.14  

- สวปอ.มส.3 

 

อดีต 

 

 

 

 

 

 

อดีต 

 

 

2546-2550 

2541-2543 และ 

2545-2547 

2538-2540  

 

อดีต 

 

 

อดีต 

 

แพทยแ์ห่งลอนดอน  

สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ / ท่ี

ปรึกษากิตติมศกัดิ์  ประจาํ

คณะกรรมาธิการสาธารณสุข / 

กรรมาธิการการกีฬา / กรรมาธิการการ

สาธารณสุข / ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

วิสามญัศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟ้ืนฟู

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  

กรรมาธิการ   

 

 

เลขาธิการ   

ประธาน 

 

นายกสมาคม 

 

กรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา  

 

 

กรรมการ กรรมการการแพทย์ / ประธาน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

กลาสโกว ์       

วุฒิสภา  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการวิสามญัติดตาม เร่งรัด และ

ประเมินผลการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แพทยสภา   

ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย    

 

สมาคมแพทยร์ะบบทางเดินอาหารแห่งประเทศ

ไทย 

กลุ่มประสานงานภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก สมาคม

แพทยร์ะบบทางเดินอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา 

(AGA)  

สํานักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน  
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เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

 

อดีต  

 

 

 

อดีต 

 

2546-2551  

2541-2545 และ 

2548-2550 

การบริการทางการแพทย ์

ประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยคาํร้องขอรับเงินช่วยเหลือ  

เบ้ืองตน้ของผูรั้บบริการหรือทายาทประจาํ

กรุงเทพมหานคร (ม.41)    

ประธาน  

 

ผูอ้าํนวยการ สํานักงานยุวกาชาด  

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

 

 

 

โครงการแพทยเ์พ่ือประชาชน (ภายหลงั

เปลี่ยนเป็นมูลนิธิแพทยเ์พ่ือประชาชน) 

สภากาชาดไทย  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

13.นายแพทยยุ์ทธนา สงวนศกัดิ์

โกศล 

กรรมการบริหารและรอง

กรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และ

ประธานกรรมการลงทุนและ

การบริหารความเส่ียง 

662 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ 

- วุฒิบตัรอายุรศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

- วุฒิบตัรโรคขอ้  

- มีเพ่ิม 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจุบนั 

 

2561-ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

2547 – 2548 

 

2542 – 2547 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการ 

กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการฝ่าย

การแพทย ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ศูนยม์ะเร็ง สุวรรณภูมิ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

2537 – 2542 

2533 – 2534 

2526 – 2533 

แพทย ์

ผูอ้าํนวยการ 

อายุรแพทย์ 

สหแพทยรั์ชดา 

โรงพยาบาลปิยะเวท 

โรงพยาบาลราชวิถ ี

14. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 

กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ, 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ 11 

กรรมการลงทุนและการบริหาร

ความเส่ียง 

652 - แพทยศาสตร์บณัฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- วุฒิบตัรวิสัญญี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสูตรกล

ยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรและองค์การสู่

การแข่งขนั VUCA 

world  (CPO.รุ่นท่ี 7) 

 

 

10,000 หุ้น 

(0%)ไมม ี

ไม่ม ี ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2549 - ปัจจุบนั 

2549 – ปัจจุบนั 

2547 – 2549  

กรรมการบริหารและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษทั 

 

ผูอ้าํนวยการ 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

บริษทั ป่ินสารคาม จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

155. นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 

ผู ้

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน และเลขานุการบริษัท 

484 - บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต 

(บธ.ม.), Master of 

Business (M.B.A) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

สาขาการบญัชี

85,515855,150 หุ้น  

(0.01%) 

ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

2555 – 2560 

2554 – ปัจจุบนั

ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2550 – 2554 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการบริษทั 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชีการเงินและ

สารสนเทศ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- 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 

Program(DRP)7/2013 

Thai Institute of 

Directors 

- -สูตร

ประกาศนียบตัรธรรมาภิ

บาลทางการ แพทยส์ําหรับ

 

2539 – 2550 

2537 - 2539 

สมุห์บญัชี 

ผูช่้วยสมุห์บญัชี 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

     ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 

166. นางประคอง วิจกัขโณดม 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีนางประคอง  

วิจกัขโณดม 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5956 - ปริญญาตรี บญัชี

มหาวิทยาลยักรุงเท

กรุงเทพพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจุบนั 

2546 - 2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เพชรบุรีการแพทย ์จาํกดั 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

 

รายละเอยีดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 มีดงัน้ี 

 

 
 

หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษทั C คือประธานกรรมการบริหาร AC คือกรรมการตรวจสอบ / คือกรรมการบริษทั // คือ กรรมการบริหาร /// คือ ผูบ้ริหาร M คือ กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลของการดาํรงตาํแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

คอนวเีนียนซ์ โรงพยาบาล ปัญญาพล สตลีลิ้งค ์ มุ่งพฒันาอินเตอร์ คงิส์เมนซ.ี

ฮอสพิทอล จุฬารตัน์อาคเนย์ อินเตอร์โฮลดิ้ง อินเตอร์เนช ัน่แนล แนชช ัน่แนล เอ็ม.ท.ีไอ.

1 นายเกรียงศกัดิ�  พลสัสินทร์ X / / / / / / / /,M

2 นายแพทย์กาํพล พลสัสินทร์ /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M C,M /

3 นายอภิรุม ปัญญาพล / / / / / / / / / /,M

4 นายแพทย์วชิติ  ศิริทตัธาํรง / / / / / /

5 นายแพทย์สุชาย  เหล่าวรีวฒัน์ /,//,/// / / / / / / / /

6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล / / / / /

7 นายยรรยง  อมรพิทกัษ์กลู /

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสินทร์ / /

9 นายมานิต เจียรดิฐ /,AC /,AC /

10 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธิ� /,AC C

11 นายสมยศ    ญาณอุบล /,AC

12 นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์ /

13 นายแพทย์ยุทธนา  สงวนศกัดิ�โกศล //,/// / / /

14 แพทย์หญงิชตุมิา  ป่ินเจริญ //,/// /

15 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช /// /

16 คณุประคอง วจิักรขโนดม ///

                      

เอสโก-้ไทยศูนย์มะเร็ง

บริษทัย่อย

ไลเซนส์ทคูวิ
Name บริษทั

บริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

บางปะกงเวชชกจิ ไทยแอมดอน ชลเวช จุฬารตัน์ระยอง รวมแพทย์ฉะเชงิเทรา จุฬารตัน์แพรกษา อีลิคอน ศมลกจิ ซเีม็ธ
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน)  

วนัท่ี  18 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทั 

ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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1. องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหน้าท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ

รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี

เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทาํให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร0

1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้กาํหนด

และบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและ

บุคคลภายนอกไดร้ับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติั (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

         1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร  

 

 

 

 

 

 
1 บริษัทควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชันใหเ้หมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท 

 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดําเนนิการด้านการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอาํนาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 
  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 
 

 

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้บริษทักาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้

ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ

บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น

อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มี

ความสัมพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ใน

จาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     

ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กจิกรรม

การควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการส่ังการและ 

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง

กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบั

อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอย่าง

สมํ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล

การปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร

กระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี

ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสําคญั   

 

5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 

ในกรณีท่ีจาํเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษทั 

 
 

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

 
 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัได้ถูกตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 

ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผูใ้ช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 
  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 

อย่างแทจ้ริง 
  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 

ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง

นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม

รับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัทาํ

รายงานทางการเงินเท็จ  การทาํให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสําคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง

เป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทน

แกพ่นกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย

ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  

จนทาํให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเกี่ยวกบัโอกาส 

ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           ท่ี

กาํหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

อย่างเพียงพอแลว้ 

  

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 6 



      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 

เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 

การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเกี่ยวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การ

จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  อาํนาจหน้าท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของ

ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ

กาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการ

ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  

ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มี

กระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 

การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสัญญากบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในลกัษณะ 

ท่ีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูย้ืม   

การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 

ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือมี

การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษทักาํหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  

การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทักาํหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 

กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 

โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนุมติั  

(2) หน้าท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค์ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเกี่ยวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                    ใน

กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             ความ

เหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กําหนดส่ิงที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้นั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทาํธุรกรรมของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติั   ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั 

เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาส

หรือนาํผลประโยชน์ของบริษทั  ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม

นั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพือ่ให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

สําคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งกาํหนด

แนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทักาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดร้ับการนาํไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่กําหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมี

คุณภาพและเกี่ยวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล    

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับ  ใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มูลท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ

บริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดร้ับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน

ระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพื่อให้

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น 

การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 

ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 

ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีไดร้ับแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่อง ในการควบคุม

ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอย่างครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 

การควบคุมภายในที่จําเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง  การส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสําคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ และ             

คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน

  

เอกสารแนบ 3 หน้า 9 



      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูล

อื่นนอกจากท่ีไดร้ับจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบ

ภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดั

กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  

เป็นตน้    

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทั

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 

ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือ

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยร์ับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้

อย่างปลอดภยั 

  

   

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้   ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดให้แต่

ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้  โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษทั   
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      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1)                                                บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล  การปฏิบติังานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 

IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการเพือ่ติดตาม

แกไ้ขอย่างทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี

นยัสําคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ

สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทาํท่ีผิดปกติอื่น 

ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอย่างมีนยัสําคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ร่ิม

ดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน

ระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อคณะกรรมการ

บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยนัความถกูต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

รายการที ่ ช่ือบริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 1,570,000.00 

2 บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 600,000.00 

3 บริษทั บางปะกงเวชชกจิ จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 600,000.00 

4 บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 150,000.00 

5 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ อาคเนย ์จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 350,000.00 

6 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 350,000.00 

7 บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 480,000.00 

8 บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 300,000.00 

9 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ แพรกษา จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 

10 บริษทั ศูนยม์ะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 4,600,000.00 

 

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

-ไม่มี 

 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ประเภทของงานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนที่จ่ายไปใน

ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนที่จะต้อง

จ่ายในอนาคต 

 

 

     

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอืน่ (non-audit fee)   
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถู ก ต้อ ง ค รบ ถ้วนแ ล้ว   ทั้ ง น้ี  ข้า พ เ จ้ า ขอ ยืนยันว่ า ไ ม่ มี ข้อ มูล กา รให้ บ ริการ อ่ืน ท่ีบริษัท 

แ ล ะ บ ริ ษัท ย่ อ ย จ่ า ย ใ ห้ ข้า พ เ จ้ า  สํ า นัก ง า น สอ บ บัญ ชี ท่ี ข้า พ เ จ้ า สั ง กัด  แ ล ะ บุ ค ค ล ห รื อ 

กิจการ ท่ี เกี่ ยวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชี ท่ีข้าพเจ้า สังกัด  ท่ีข้าพเจ้าทราบ 

และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         

          

เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง

ค่ า ต อ บ แ ท น ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร อ่ื น ท่ี บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย จ่ า ย ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า  

สํ า นั ก ง า น ส อ บ บัญ ชี ท่ี ข้ า พ เ จ้ า สั ง กัด  แ ล ะ บุ ค ค ล ห รื อ กิ จ ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว ข้อ ง กับ ข้า พ เ จ้ า 

และสํานกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

 

  

                                                                               ลงช่ือ...นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม.... 

                                                                                    (นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม) 

                                                                                    สังกดั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

                                                           ผูส้อบบญัชีของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
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