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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เร่ิมก่อตั้งในปี 2529 
จนถึงปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยบริษัทย่อย จ านวน 10 บริษทั มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขต
ประเวศ เขตลาดกระบงั จังหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ์ ถนนก่ิงแก้ว อ  าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวดัในภาคตะวนัออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ  าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี  อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
อ  าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ และอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม 495 เตียง  และตาม
แผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่งของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง 
(แลว้เสร็จในปี 2559) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (แลว้เสร็จในปี 2559)โครงการขยายพ้ืนท่ีการ
ให้บริการและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2560) โครงการขยายอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (แลว้เสร็จในปี 2560)โครงการสร้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชั่นแนล จงัหวดั
ปราจีนบุรี (แลว้เสร็จภายในปี 2561) โครงการสร้างโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (แลว้เสร็จภายใน
ปี 2561) ท  าให้บริษทัฯมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยเพ่ิมข้ึนเป็น  749 เตียง และในปี 2561 บริษทัมีมติก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์
มะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ (คาดว่าแลว้เสร็จในปี 2563) ปัจจุบนัสามารถรองรับผูป่้วยนอกมากกว่า 6,000 คนต่อวนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก และเติบโตควบคู่ไป
กบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก และในปี 2562 บริษทัมีมติร่วมลงทุนในบริษทั รวมแพทย์
แม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาล ในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

 
ธุรกจิประกอบกจิการสถานพยาบาล  

บริษทัฯ เน้นคุณภาพการให้บริการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาท่ี
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั บริษทัฯ มีศูนยก์ารแพทยท่ี์มีผลงาน
เป็นเลิศและไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ อาทิเช่น  ศูนยศ์ลัยกรรมทางมือ ศูนยท์ารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อย
วิกฤติ ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง ศูนยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร  ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง  บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คณะแพทยแ์ละพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint 
Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้
ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission 
International)โดยในการรับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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  บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกันสังคม และผูป่้วยตามโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
13 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

ปี 2562 บริษทัฯ มีเตียงรองรับผูป่้วยจ านวน 749 เตียง และมีห้องพกัส าหรับผูป่้วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น 
ห้องพกัพิเศษ V.I.P. ห้องพกัพิเศษ Deluxe ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษเด่ียว ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษคู่ ห้องพกัผูป่้วย
ประเภทพิเศษ 4 เตียง ห้องพกัผูป่้วยประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพกัผูป่้วยหนัก (ICU) ห้องพกัผูป่้วยหนักโรคหัวใจ (CCU) 
ห้องพกัผูป่้วยหนักเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการ
ดงัน้ี 

 คลนิิกศัลยกรรมมอืและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
 ให้การผ่าตัดรักษามือและน้ิวมือท่ีฉีกขาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ เป็นท่ีเช่ือถือและมีช่ือเสียงของวงการแพทยร์ะดบัประเทศและต่างประเทศ  เป็นศูนยท่ี์รับส่งต่อ
ผูป่้วยเพ่ือรับการรักษาผา่ตดั Microsurgery ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวนัออก และยงัเป็นศูนย์
ศึกษาต่อของแพทยเ์ฉพาะทางจากโรงเรียนแพทยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤตทิารกแรกเกดิน า้หนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
 ให้บริการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนักน้อยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนกันอ้ยกว่าปกติ สามารถเจริญเติบโต
และใชชี้วิตไดต้ามปกติ โดยไดรั้บความไวว้างใจเป็นศนูยรั์บส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จงัหวดัระยอง 

 ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3, 9)* :  
ให้บริการตรวจวินิจฉยัโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัประสาทวิทยา ทั้งน้ี โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 อินเตอร์ ผา่นการรับรองคุณภาพดา้นการจดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโ้ครงการศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี2558 เปิดศูนยผ์่าตัดสมองผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือผา่ตดัรักษาโรคเน้ืองอกในสมอง 

 ศูนย์เลเซอร์ผวิหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้บริการภายใต้ จร.1,จร.3) : 
ให้บริการตรวจรักษาโรคผวิหนงัทัว่ไปและให้ค าแนะน าปรึกษาดา้นความงามศลัยกรรมตกแต่ง (เสริมจมูก, เสริม
เตา้นม) การผา่ตดัลดกระชบัสัดส่วนดว้ยเคร่ือง VASER และมีเคร่ืองเลเซอร์ส าหรับรักษาปัญหาผวิหนา้แบบต่างๆ
รวมไปถึงการฉีดรักษาดว้ยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานผา่นการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา 
รวมถึงผลิตภณัฑบ์  ารุงผวิคุณภาพดีส าหรับผวิหนา้ชนิดต่างๆ 

 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* :  
โรงพยาบาลมีศกัยภาพสูงในการให้บริการรักษาผูป่้วยเก่ียวกับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โดยในปี 2553 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดรักษาโรคหัวใจดว้ยการผา่ตดัแบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 
1 ปี 2556 เปิดศนูยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการให้บริการท่ีส าคญัไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพหัวใจ การ
ท าอลัตราซาวด์หัวใจ การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจแบบเดินสายพาน การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ท าบอลลูน ใส่ส
เต็นท)์ รวมถึงการผา่ตดัหัวใจท่ีมีความซบัซอ้นสูง โดยเป็นเครือข่ายศูนยรั์บส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเส้นเลือดหัวใจ
ตีบของทั้งโครงการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการประกนัสังคม และในปี 2558 
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เปิดศนูยรั์กษาโรคหัวใจเตน้ผดิจงัหวะดว้ยการจ้ีไฟฟ้าลดัวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่งแรกในภูมิภาค 
และไดเ้พ่ิมเคร่ืองกระตุน้เสริมการท างานของหัวใจ Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวตักรรมใน
การรักษาโรคหัวใจท่ีผูป่้วยไม่สามารถผ่าตดัได้ และ Cardiac MRI  scan ในการตรวจหัวใจท่ีมีความผิดปกติ
ซบัซอ้นและตรวจประเมินก่อนผา่ตดัหัวใจ 

 ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* : 
ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทยเ์ฉพาะทางโรคมะเร็งดา้นต่างๆรวมไปถึงการผา่ตดัรักษาโรคมะเร็ง การตรวจ
สุขภาพเพ่ือคน้หาโรคมะเร็งดว้ยวิธีต่างๆ การรักษามะเร็งดว้ยเคร่ือง HIFU (High Intensity Ultrasound) ส าหรับ
มะเร็งในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่สามารถผ่าตดัได ้เช่น มะเร็งตบั มะเร็งตบัอ่อน และกอ้นเน้ืองอกมดลูก โดยเร่ิมเปิด
ให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2556   

 ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวธิีฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใชก้ารฝังแร่ไอโอดีน 125 โดยไม่ตอ้งผ่าตดัซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการรักษา
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาท่ีดีและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นเหมือนกบัการผ่าตดั โดยแพทยเ์ฉพาะทาง
รังสีรักษาท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2557  

 ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) :  
ตั้งข้ึนดว้ยความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตร
ยาก โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลเร่ิมเปิดให้บริการในปี 2560 

 ศูนย์ตาสุวรรณภูม ิโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1: 
 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุ
ท่ีมีความซบัซอ้น โดยทีมจกัษุแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา ดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและได้
มาตรฐาน เร่ิมเปิดบริการในปี 2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

ธุรกจิอืน่ๆ 

(1)  ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมอืแพทย์  
 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั (“ไทย แอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์อาทิเช่น เตียงผ่าตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทย แอมดอน ส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยด์ังกล่าว ยงัคง
ยดึถือแนวทางการจดัซ้ือตามเง่ือนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกจิแพทย์แผนไทย และการเสริมความงาม 
บริษทัฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกการแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์” ให้บริการ คือ บริการนวดแผน

ไทย และนวดเทา้ โดยพนักงานท่ีมีความช านาญ นอกจากน้ีบริษัทฯยงัให้บริการดา้นการเสริมความงามภายใต้ช่ือ ศูนย์
เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ –เรอนวัร์ 
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    (3) ธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
 บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์  อินเตอร์ เฮลท ์เพ่ือผลิต
บุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 
 

สรุปการด าเนินธุรกจิ สถานพยาบาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
บริษัท 

 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
จ านวน
เตยีง 

บ ริ ษัท  โ ร งพ ย าบ า ล      
จุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

1,100 - ให้ บ ริ ก า ร ด้ านก ารแพทย์  โ ด ย  โ ร งพย าบา ล 
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
กิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)  
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

รวม 

 
 
 

26 
- 

193 
26 
245 

บริษัท  คอนวี เ นี ยนซ์ 
ฮอสพิทอล จ ากดั 

500 
 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์โดย โรงพยาบาล และคลินิก
ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

รวม 

 
 
- 
- 

139 
139 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากดั(1) 

800 
 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์โดย โรงพยาบาล และคลินิก
ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง 
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   

รวม 

 
 

141 
- 

141 
บริษทั โรงพยาบาล จุฬา
รัตน์อาคเนย ์จ  ากดั(2) 

500 70 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้
ช่ือ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชัน่แนล” 
                                     
                                   รวม 

59 
 
 
 

59 

บริษัท โรงพยาบาลชล
เวช จ ากดั 

100 
 

96.38 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้
ช่ือ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช” 

รวม 

56 
 
 

56 
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บริษัท 

 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
จ านวน
เตยีง 

บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั(3) 

100 100 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้
ช่ือ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง”   
                                       รวม 

50 
 
 

50 
บริษัท โรงพยาบาลรวม
แพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากัด
(4) 

600 64.58 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้
ช่ือ “โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา” 
                                         รวม 

59 
 
 

59 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์แพรกษา จ ากดั(5) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการขยาย
ในอนาคต 
                                         รวม 

- 
 
- 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ 
จ  ากดั(6) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการขยาย
ในอนาคต 
                                         รวม 

- 
 
- 

บริษัท  รวมแพทย์แ ม่
สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั(7) 

1 80  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการขยาย
ในอนาคต 
                                         รวม 

- 
 
- 

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 749 
หมายเหตุ : 

(1) เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 500 ลา้นเป็น 800 ลา้นบาท  
(2) ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 300 ลา้นบาท เพ่ิมเป็น 500 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 

29 มกราคม 2559 บริษทัฯลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือสัดส่วนร้อยละ70 ผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นนักธุรกิจใน
พ้ืนท่ีและเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 ได ้จดทะเบียนคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
เนชัน่แนล และด าเนินการโดยบริษทั จุฬารัตน์อาคเนย ์จ  ากดั   

(3) รับโอนกิจการมาเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 30 ลา้นบาท เพ่ิมเป็น 100 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

(4) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 และปัจจุบนับริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58 และผูถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์

(5) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 
(6) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561  เปล่ียนช่ือบริษทัวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ช่ือเดิมคือ บริษทั โรงพยาบาลนวตั

โอสถ สุวรรณภูมิ จ ากดั 
(7) จัดตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 และปัจจุบนับริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และผูถื้อหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 20 เป็นกลุ่มแพทยซ่ึ์งเป็นผูถื้อหุ้นเดิม 
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รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิอืน่  

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบยีน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ  ากดั 
(มหาชน) 

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

บริษัท ไทย แอมดอน 
จ ากดั(1) 

30 100 -   น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 
-   จ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 

หมายเหตุ :  
(1) ได้การจดทะเบียนเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2558 

 

1.1  เป้าหมาย วสัิยทศัน์ พันธกจิ  ค่านิยมและวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดก้  าหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป “The Star of  the East” ซ่ึงมี
ความโดดเด่นในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเติบโตในอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์และดา้นการ
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาค
ตะวนัออก และในจงัหวดัสมุทรปราการ และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึง
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียุติธรรม โดยเน้นความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient 
Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการ
ผา่นศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวตัถุประสงค์
ไวด้งัน้ี 
วสัิยทศัน์  

-   เป็นผูน้ าดา้นบริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัทัว่ทั้งใน        
      ประเทศและระดบันานาชาติ เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั  

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

พันธกจิ   
1. ให้การดูแลรักษาอยา่งมีมาตรฐานของผูรั้บบริการ 

   2. สร้างจิตส านึกให้พนกังานรู้จกัปกป้อง และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือการเป็น Green Hospital    
   3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. พนกังานมีความสุข 
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ค่านิยม (Core Values)   iCARE (ไอแคร์) 
i = International Patient Safety    : ยดึเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นส าคญั 
i   = Integrity        : เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม 
i  = Innovation     : สร้างสรรคว์ิธีการใหม่ๆเพ่ือพฒันาองคก์ร 
C =  Care    : ใส่ใจดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  
C =Change    :  พร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน 
A = Accountability   :  มีความรับผดิชอบและเป็นท่ีศรัทธาของสังคม 
R = Respect    :  ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล  
E =Engagement    :  มีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 
E = Education     :  ศึกษาพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
E = Environment     :  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 
วตัถุประสงค์ 
 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารและพฒันาเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
เป็นผูน้ าในการให้บริการเครือข่ายดา้นสุขภาพ ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวนัออก (The Star of the 
East) 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคญั 
ปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลัBest Medical Perfomance Award จาก
Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลั         
E-claim Award 2015  รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดดีเด่น 2558 และไดรั้บรางวลัหน่วยงานท่ีมี
มาตรการดา้นความปลอดภยัทางถนนจากบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
- เดือนเมษายน 2560  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละ
คร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี 
- เดือนกรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เปิดศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ตั้งข้ึนดว้ย
ความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก 
โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 
- เดือนกนัยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่ออายุ
คร้ังท่ี 7) 
- เดือนตุลาคม 2560 เปิดศนูยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการ
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมีความซับซ้อน โดยทีมจกัษุ
แพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา ดว้ยเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน 
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---------- 
ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่อ
อายคุร้ังท่ี 2) และไดรั้บรางวลัโครงการสนับสนุนการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มภาคตะวนัออก 
จากกระทรวงพลงังาน 
- เดือนธนัวาคม 2560 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(บริษทัย่อย) จากเดิม 30 
ลา้นบาทเป็น 100 ล้านบาทเพ่ือรองรับแผนการปรับปรุงขยายอาคารและการปรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้
ทนัสมยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- เดือนมกราคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้ปิดให้บริการศูนย ์3A (Aesthetic and Anti-
Aging Center) ให้บริการดา้นความงามและการชะลอวยั 
- เ ดือน กุมภาพันธ์  2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติบัต รจากส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบติัการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ในดา้นผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยม 
ตลอดปี 2560 ในสาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก และสาขาจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก 
- เดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ จดัตั้งบริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ  ากดั เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการโรงพยาบาล
ศนูยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพ่ือให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางอย่างครบวงจรแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
และลูกคา้คู่สัญญา ภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียง  
- เดือน พฤษภาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
11 อินเตอร์ ได้เขา้รับรางวลัการใชร้ะบบสินไหมอัตโนมติัดีเด่น E-Claim Award 2017 ซ่ึงเป็นรางวลั
โครงการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน โดยผ่านระบบ e – Claim จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยัไทยและ
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
- เดือนมิถุนายน 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้พ่ิมการให้บริการ Platelet Rich Plasma โดยเป็น
นวตักรรมการรักษาอาการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ หรือซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายของร่างกายดว้ยการใช ้เกล็ด
เลือด(ของตวัเอง) มาท าให้มีความเขม้ขน้สูงกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทัว่ไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ด
เลือดเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในการใชใ้นการรักษา ฉีดกลบัไปยงับริเวณท่ีมีการบาดเจ็บ อกัเสบ หรือเส่ือมสภาพ
ของร่างกายในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นเทคนิคทางการแพทยใ์หม่ท่ีถูกน ามาใชใ้นหลายๆดา้น ไวว้่าจะเป็น เวช
ศาสตร์การกีฬา กระดูกและขอ้ (ออโธปิดิกส์) และความงาม (Aesthetic Medicine) 
- เดือนกรกฎาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ เปิดบริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
สิทธิเงินสดและประกนัชีวิตพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  
- เดือนตุลาคม 2561 บริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ  ากดั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายเคร่ืองฉายรังสีรุ่น Synergy 
เพ่ือเตรียมการติดตั้งท่ี โรงพยาบาลศนูยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ 
- เดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ไดเ้ปิดให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน สิทธิเงินสด ประกนัชีวิตและลูกคา้คู่สัญญาพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
- เดือนธนัวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ติดตั้งเคร่ือง CT Scan 128 Slice ทดแทนเคร่ืองเดิม 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวินิจฉยัโรคทางรังสี 
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ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บรับรางวลัคุณภาพ Hospital Award 
ประจ าปี 2561 Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2018 จากบริษทั  เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 
- เดือนมีนาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับรางวลัเกียรติยศประเภทให้บริการตรวจ
สุขภาพยอดเยี่ยมประจ าปี “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 จากบริษทั  อริอลัซ์ อยุธยา
ประกนัชีวิต  จ  ากดั (มหาชน) 
- เดือนเมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่ออายุ
คร้ังท่ี 3) 
-  เดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand  
หมวดการแพทยป์ระจ าปี 2562 จากคณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นรางวลัท่ีแสดงให้เห็นถึงแบรนด์ท่ีเป็นท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างความย ัง่ยืนในระยะยาว ผ่าน
ผลการวิจยัจากการค านวนมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยคุณสมบติัของบริษัทท่ีจะเขา้เกณฑ์การไดรั้บรางวลั
จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้ งแต่ 5,000 ลา้นบาทข้ึนไป มีผลงานการด าเนินงานในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อยา่งนอ้ย 3 ปี และมีคะแนนจากมาตรวดัธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนข้ึนไป 
- เดือนกนัยายน 2562  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  เปิดอาคาร C รองรับผูป่้วยสิทธิประกนัสังคม พร้อม
ปรับปรุงสถานท่ีอาคาร A  รองรับผูป่้วยสิทธิเงินสด 
-เดือนกนัยายน 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บมอบโล่และไดรั้บการยกยอ่งเป็นสถานพยาบาล
ในโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ  ท่ีให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน จากส านกังานประกนัสังคม 
- เดือนตุลาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เปิดอาคารศูนยต์รวจสุขภาพ โดยใชช่ื้อว่า “ ศูนย์
ตรวจสุขภาพแอร์พอร์ตเฮลทเ์ช็ค แอนด ์สไมลค์ลบั ” 
- เดือนพฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่อ
อายคุร้ังท่ี 8) 
- เดือนธันวาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลัอันภาคภูมิใจรางวลัด้านคุณภาพ 
THAILAND Building Energy Efficiency Disclosure 2019 จากกระทรวงพลงังาน 
- เดือนธนัวาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เขา้ร่วมลงทุนใน บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั อ  าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  โดยเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และผูถื้อหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 20 เป็นกลุ่มแพทยซ่ึ์งเป็นผูถื้อหุ้นเดิม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :  ภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2545 
ก าหนดให้ใชช่ื้อสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนว่า”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนไม่เกิน 30 
เตียงให้ใชช่ื้อ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนเกิน 30 เตียงข้ึนไปให้ใชช่ื้อ “โรงพยาบาล” 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

              ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  มีบริษทัยอ่ย 10 บริษทั ไดแ้ก่
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั   บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั  บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั บริษทั 
มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และมีบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั และ
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีลงทุนผา่นบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดัอีกหน่ึงแห่ง  โดยมี
โครงสร้างการถือหุ้นแสดงดงัแผนภาพ 
 

 
 

แผนภาพที ่1-1 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
             
ความสัมพันธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการพ่ึงพิงหรือแข่งขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 
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 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2560 
ถึงปี 2562 แสดงดงัตาราง 
แผนภาพที ่2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 - 2562 

 
 

ล้ านบาท ร้อยล ะ ล้านบาท ร้อยล ะ ล้านบาท ร้อยล ะ

รายได้จากกลุ่ มผู้ป่วยทั่วไป
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,215.74 31.4 1,444.71 32.8 1,653.59 32.0
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,016.33 26.2 1,310.06 29.7 1,580.75 30.6

รวมรายได้จากกลุ่ มผู้ป่วยทั่วไป 2,232.07 57.6 2,754.77 62.5 3,234.34 62.6

รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสงัคม 1,451.67 37.4 1,409.60 32.0 1,577.83 30.5

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 192.05 5.0 242.62 5.5 353.44 6.8

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,643.72 42.4 1,652.22 37.5 1,931.27 37.4

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0

2562

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25612560รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 
 
2.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 6 บริษทัท่ีเปิดด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ 1.)บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 2.)บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั  3.)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั  4.) บริษัท 
โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 5.)บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 6.) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
ซ่ึง ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่ผูป่้วยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้ งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั จังหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนน
เทพารักษ ์ถนนก่ิงแกว้ อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบาง
นาตราด อ าเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ  าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดั
ปราจีนบุรี  อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และอ าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแกว้  และในปี2559 เพ่ิมสาขาท่ีอ  าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง   กล่าวโดยรวมปี 2562 กลุ่มบริษทัมีโรงพยาบาลจ านวน 9 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจ านวน 
4 แห่ง รวมทั้งส้ิน 13 แห่ง และมีเตียงรองรับผูป่้วย 749 เตียง   

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพโรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึง
เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission 
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ
รับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี        

  บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกันสังคม และผูป่้วยตามโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
13 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
 2.1.1 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 
 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลกัษณะการให้บริการไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) คลนิิกอายุรกรรม  

 คลินิกอายรุกรรมทัว่ไป (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, โรคผวิหนงั, โรคมะเร็ง, โรคติดเช้ือ, โรค
ทางเดินหายใจ, โรคขอ้และรูห์มาติสม,์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรค
ไต, โรคภูมิแพ,้ โรคเลือด 

(2) คลนิิกศัลยกรรม   

 คลินิกศัลยกรรมทัว่ไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการวินิจฉยัและรักษาโรคทางศลัยกรรมทัว่ไป รวมทั้งการผ่าตดัผ่านการส่อง
กล้อง (laparoscopie surgery),   ศัลยกรรมมือ, ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบ
ประสาท, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า,  ศัลยกรรมตกแต่ง ,  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, 
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด,  ศลัยกรรมมะเร็งนรีเวช,  ศลัยกรรมมะเร็งทัว่ไป,  ศลัยกรรมเตา้
นม, ศลัยกรรมจกัษุ, ศลัยกรรม หู คอ จมกู 
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(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 
(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* 
(5) คลนิิกและศูนย์การแพทย์อืน่ๆ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤติทารกแรกเกดิน ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลินิกเด็ก 24 ช่ัวโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 คลินิกโรคภูมแิพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลินิก หู คอ จมกู  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์เลเซอร์จักษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 ศูนย์ทนัตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11)*  
 คลินิกสูติ-นรีเวช และผู้มบุีตรยาก (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลินิกโรคล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์สลายน่ิวและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)*  
 ศูนย์ไตเทยีม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 
 คลินิกกายภาพบ าบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลินิกโรคกระดูกและข้อ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

(6) ศูนย์อุบัตเิหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 
(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 
(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานทีแ่ละรถเอก็ซเรย์เคลือ่นที ่
(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 
(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้บริการภายใต้ จร.1,3) 
(11) ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) 
(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูม ิโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
 

 2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศกัยภาพด้านสถานท่ีในการให้บริการทางการแพทย ์และมีอัตราการใช้
บริการแยกตามกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี  

(1) จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตยีงให้บริการ 
ศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวน

ห้องตรวจรักษา ในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มผูป่้วยใน ( In-Patient Department : IPD) ประเมินจาก
จ านวนเตียงท่ีให้บริการ โดยศกัยภาพในการให้บริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 
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โรงพยาบาล / สาขา จ านวนห้องตรวจ จ านวนเตยีงเปิดให้บริการ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 5 26 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2  2 - 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 42 193 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 5 26 

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั 
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 31 139 

บริษัท สัตยบุตรอนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง 5 50 

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช 5 56 

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 21 141 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 14 59 

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 14 59 

รวม 149 749 
 

(2) อตัราการใช้บริการ 

อตัราการใช้บริการของกลุ่มผูป่้วยประเมินจากจ านวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศกัยภาพในการ
ให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทั้งน้ี ในปี 2560, 2561  กลุ่มผูป่้วยนอกมีอตัราการ
ใชบ้ริการลดลงจากร้อยละ 71.1 เป็นร้อยละ 70.5 และลดลงเป็นร้อยละ 69.1 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมจ านวน
ห้องตรวจผูป่้วยนอกเพ่ือรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจ  านวนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มผูป่้วยในปี 2561 และ 2562 มี
อตัราการใชบ้ริการ (อตัราการครองเตียง) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 65.5 เป็นร้อยละ 67.9 สอดคลอ้งกบันโยบายเพ่ิม
จ านวนเตียงของบริษทัเพ่ือรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีมีจ  านวนเพ่ิมข้ึน  
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 กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2560 2561 2562 
จ านวนห้องตรวจ (เฉล่ีย) * 127 131 147 
จ านวนวนั 365 365 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด(คร้ัง) ** 3,232,180 3,343,830 3,762,780 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (คร้ัง) 2,296,828 2,357,117 2,601,433 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 71.1 70.5 69.1 

 กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2560 2561 2562 
จ านวนเตียงให้บริการ(เฉล่ีย) * 586 649 749 
จ านวนวนั 365 365 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด(เตียง) 159,505 236,840 273,385 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (เตียง) 137,278 155,132 185,676 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 76.0 65.5 67.9 

หมายเหตุ :* จ  านวนห้องตรวจและจ านวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง ค านวณจากค่าเฉล่ียระหว่างตน้งวดและปลายงวด 
               ** ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุดประเมินโดยผูบ้ริหารบริษทัฯ ประมาณ 70 คร้ังต่อห้องต่อวนั 
 
 2.1.3 บริการแพทย์แผนไทย 
 

 บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทยแ์ผนไทย จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บริษทัฯ จึง
ใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้เป็นท่ีตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผน
ไทยจุฬารัตน์” ให้บริการ 3 กลุ่ม คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเทา้ โดยพนักงานท่ีมีความช านาญในแต่ละกลุ่ม 
ทั้งน้ี คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์ เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 
 
 2.1.4 ธุรกจิจัดซื้อเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
 
 บริษทัย่อยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั (“ไทย แอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์อาทิเช่น เตียงผ่าตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทย แอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี ไทย แอมดอนอยูร่ะหว่างการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการ
จดัจ าหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอ่ืนในอนาคต  นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรม
ผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์เพ่ือผลิตบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจโรงพยาบาล 
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2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดด้  าเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การน าบริการและการ
รักษาพยาบาลให้เข้าถึงประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยร อบของพ้ืนท่ีท่ีตั้ งของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริษทัฯ   โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริการทั้งระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ  เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก และตั้งเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใต้
คอนเซ็ป” The Star of  the East” และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient Safety) 
อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผ่านศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทาง  

 ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริษทัฯท่ีจดัอยู่ในระดับทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถให้บริการ
ตรวจรักษาในระดบัตติยภูมิ Excellent Center  ในส่วนของคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนัก
น้อยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติและศูนยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนยรั์กษาโรคมะเร็งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อม
ลูกหมาก และศนูยโ์รคหลอดเลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั) จงัหวดั
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนก่ิงแก้ว อ  าเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จังหวัด
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ  าเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) จงัหวดัปราจีนบุรี และอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ปี2559 เพ่ิมสาขาท่ี
อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  และในปี 2561 เพ่ิมสาขาท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นไดว้่าพ้ืนท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ  
 

ลกัษณะลูกค้า  
(1) ลูกค้าทัว่ไป ประกอบด้วย 

 กลุ่มลูกค้าเงินสด : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางข้ึนไป ซ่ึงมีท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีท างาน ใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษทัฯ หรือเป็นผูท่ี้
มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เน้นการให้บริการ
อยา่งมีคุณภาพ และเพ่ิมขอบเขตการให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์
ทางการตลาดให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ 
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 กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยท่ีองคก์รตน้สังกดัไดท้  าสัญญา
ขอ้ตกลงไวก้บัทางบริษทัฯ ซ่ึงองค์กรตน้สังกดัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีเกิดข้ึน 
หรือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากบัองค์กรต้น
สังกดัหรือบริษทัประกนัโดยตรง ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้คู่สัญญามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของ 
ธุรกิจประกนั และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : ได้แก่ ผูเ้จ็บป่วยจากการประสบ
อุบติัเหตุทางจราจร ซ่ึงเขา้รักษาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  โดย
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทตั้ งอยู่บนถนนเทพารักษ์ ถนนก่ิงแก้ว และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี
อุบติัเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ และท าให้โรงพยาบาลสามารถจดัส่งรถพยาบาลไปให้บริการในท่ีเกิด
เหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และจะเบิกค่าใชจ่้าย
ในการรักษาจากบริษทัประกนัท่ีท าประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี แก่ผูเ้จ็บป่วยหรือคู่กรณี
ของผูเ้จ็บป่วย 

 กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภยัจากการท างาน : ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการท างาน ซ่ึงเขา้รับการรักษา
ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความ
พร้อมและความเช่ียวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บท่ีมือและการต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
(Micro Surgery) สามารถให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี 
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายจากผูป่้วย และจะเบิกค่าใชจ่้ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากการท างาน ในภายหลงั  
 

(2) ลูกค้าโครงการสวสัดิการด้านสุขภาพภาครัฐ 

 กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกนัสังคม : ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดให้
ลูกจา้งต้องถูกหักเงินค่าจา้งรายเดือนและน าส่งเขา้กองทุนประกนัสังคม โดยลูกจา้งท่ีถูกหักเงิน
ดงักล่าวสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครือข่ายประกนัสังคมซ่ึงลูกจา้งได้
เลือกไวโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี โรงพยาบาลท่ีรับผูป่้วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริการทาง
การแพทยจ์ากส านักงานประกนัสังคมใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มี
อตัรา 1,460 บาทต่อคนต่อปี  ในเดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศอัตรา 1,500 บาทต่อคนต่อปี) และ
ค่าบริการส่วนเพ่ิมประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หัวข้อ 14 การ
วิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ)  

 ปี 2562 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 435,537 ราย  โดยภายหลงัจาก
ท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  
HA ขั้ นท่ี 3 บริษัทฯ สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกันตนตามเกณฑ์ของส านักงาน
ประกนัสังคมเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ 475,000 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคต
แลว้ บริษทัฯ อาจสามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของ
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บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะ
เป็นไปเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

 ลูกค้าตามโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 อนิเตอร์ ในกรณศูีนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  เป็นการรับส่งต่อผูป่้วยหัวใจในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการและจังหวดัใกลเ้คียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีปัญหาการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรคหัวใจท่ีมีการรอนาน ทั้งน้ีโรงพยาบาลจะได้รับ
ค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่าน ้ าหนัก
สัมพทัธ์ (Relative Weighted ) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่งตวั ว่าอยู่ในเขตพ้ืนท่ี หรือ
นอกเขตพ้ืนท่ี และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพ่ิม 
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(ข) สภาวะอุตสาหกรรม ภาพรวมธุรกิจ แนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศ
ไทย 

สภาวะอุตสาหกรรมและภาพรวมธุรกจิให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

ปัจจุบนัสถานพยาบาลในประเทศไทยมีจ านวน 38,512 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐประมาณ 34.7% (อาทิ 
สถานีอนามยั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทัว่ไป) และสถานพยาบาลเอกชน 65.3% 
(ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเอกชน และคลีนิคเอกชน) หากแบ่งตามมิติของขนาดและความสามารถในการให้บริการทางการแพทย ์
พบว่ามีสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิสูงถึง 98.3% ของสถานพยาบาลทั้งหมด ท่ีเหลือเป็นโรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิและตติย
ภมิูคิดเป็นจ านวน 641 แห่ง ซ่ึงในจ านวนน้ี 294 แห่ง 45.9% เป็นโรงพยาบาลในสังกดัรัฐ/กระทรวงสาธารณสุข/องค์การ
ปกครองทอ้งถ่ิน/รัฐวิสาหกิจ/และกทม. ส่วนอีก 347 แห่ง 54.1% เป็นโรงพยาบาลเอกชน   

แมจ้  านวนสถานพยาบาลของรัฐจะมีอยู่มากแต่ความพร้อมยงัไม่เพียงพอรองรับผูป่้วยในบางพ้ืนท่ี พิจารณาจาก   
1.) อตัราการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐในบางจงัหวดัมีอตัราใกลเ้คียง 100% ซ่ึงหมายถึงจ านวนคนไขใ้นท่ีเขา้รับบริการ
มีมากกว่าจ านวนเตียงท่ีให้บริการ และ 2.) การใชบ้ริการกรณีเป็นผูป่้วยนอกยงัตอ้งใช้เวลารอนาน การให้บริการท่ีไม่
พอเพียงของโรงพยาบาลรัฐเปิดโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงเน้นให้บริการดว้ยความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย ส่งผลให้ชนชั้นกลางท่ีมีก  าลงัซ้ือหันมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั แมจ้ะมีอตัราค่าบริการ
สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐก็ตาม 

จากผลส ารวจโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จ  านวนของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 347 แห่ง ประกอบดว้ย 

1. โรงพยาบาลขนาดนอ้ยกว่า 31 เตียง มีจ  านวน 83 แห่ง หรือร้อยละ 23.9  

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

3. โรงพยาบาลขนาด 51 – 100 เตียง มีจ  านวน 100 แห่ง หรือร้อยละ 28.8  

4. โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 100 เตียง มีจ  านวน 118 แห่ง หรือ ร้อยละ 34.0 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 347 แห่ง จ  าแนกตามขนาด  (2560) 
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โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 347 แห่ง จ  าแนกตาม 4 ภูมิภาค (2559) 

 
          จากงานวิจยัของศูนยว์ิจัยกรุงศรีอยุธยาระบุว่า ท่ีผ่านมา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บแรงจูงใจผ่านมาตรการ
ยกเวน้ภาษีและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐรวมถึงความตอ้งการของผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะผูป่้วยจากประเทศเพ่ือน
บา้นหลงัรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ตลอดจนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองปัจจยัขา้งตน้ส่งผลให้ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงแก่ธุรกิจน้ีอยา่งเด่นชดัข้ึน โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเร่งขยายกิจการผา่นการซ้ือ/ควบรวม/
เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพและต่างจงัหวดัท่ีเป็นเมืองส าคญั และเขา้มาถือหุ้นของโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆเพ่ือลงทุนหรือ
สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ จึงเกิดกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ข้ึนหลายกลุ่ม  การรวมกลุ่มดงักล่าวเพ่ิมความเขม้แข็งและมี
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ขณะท่ีโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กต่างเร่งปรับตวัไปสู่การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือเจาะลูกคา้
เฉพาะกลุ่ม (Niche market) 
            โรงพยาบาลเอกชน 347 แห่ง จ  านวนเตียงทั้งหมด 40,718 เตียง จ  าแนกตามขนาดของกิจการท่ีวดัดว้ยจ านวนเตียง ซ่ึง
เป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการให้บริการผูป่้วยในของโรงพยาบาล   

1)โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จ านวนเตียงมากกว่า 250 เตียง มี 21 แห่งคิดเป็น 6% ของจ านวนโรงพยาบาลเอกชน
ทั้งหมด และมีจ านวนเตียง 11,772 เตียงคิดเป็น 28.9% ของจ านวนเตียงทั้งหมด  
2.)โรงพยาบาลขนาดกลาง จ านวนเตียง 31 - 250 เตียง มี 243 แห่งคิดเป็น 70% ของจ านวนโรงพยาบาลเอกชน
ทั้งหมด และมีจ านวนเตียง 27,232 เตียงคิดเป็น 66.9% ของจ านวนเตียงทั้งหมด 
3.)โรงพยาบาลขนาดเล็ก จ  านวนเตียงนอ้ยกว่า 31 เตียง มี 83 แห่ง 24% ของจ านวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด และ
มีจ านวนเตียง 1,714 เตียงคิดเป็น 4.2% ของจ านวนเตียงทั้งหมด 
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                สัดส่วนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 347 แห่ง จ  าแนกตามขนาด   

                                                       

ขนาดของโรงพยาบาลเอกชนมีผลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการท าก าไร โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่
มกัมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งและมีเครือข่ายมากจึงมีความไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด เน่ืองจากสามารถใชท้รัพยากร
บางส่วนร่วมกันได้ เช่น การซ้ือยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เ ป็นต้น อีกทั้ งย ังสามารถรับแรงกดดันจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดดี้กว่าโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการหลาย
ระดบั ท าให้รายไดโ้ดยรวมไม่ผนัผวนมาก  

ภาครัฐทีมุ่่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ตั้งแต่ปี 2546 ส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิง
การแพทย/์เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เติบโตต่อเน่ือง โดยโรงพยาบาลเอกชนของไทยต่างเร่งปรับตวัและไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัสากลว่าเป็นหน่ึงในจุดหมายของการท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องโลก มีข้อได้เปรียบดา้นคุณภาพการ
ให้บริการและประสิทธิภาพการรักษาท่ีสูงติดอนัดบัโลก ขณะท่ีมีอตัราค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมี
มาตรฐานการรักษาระดับเดียวกนั อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเหมาะกบัช่วงพกัฟ้ืนและมีสถานพยาบาลท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ในระดบัสากล “JCI" (Joint Commission International Accreditation) มากถึง 66 แห่ง สูงกว่า
ประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เช่น อินเดีย 38 แห่ง สิงคโปร์ 22 แห่ง และมาเลเซีย 13 แห่ง โดย “The International Healthcare 
Research Center: IHRC" จดัให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยอยู่อนัดบั 6 ของโลกในปี 2017 รองจาก
อินเดีย โคลอมเบีย เม็กชิโก แคนาดาและโดมินิกนั และมีนักท่องเท่ียวเชิงการแพทยม์ากท่ีสุด  คิดเป็นสัดส่วน 38% ของ
เอเชีย ดา้น “The Medical Travel Quality Alliance" จดัให้โรงพยาบาลแห่งหน่ึงของไทยเป็น 1 ใน 5 สถานพยาบาลท่ีดี
ท่ีสุดระดบัโลก ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงอีก 4 แห่งอยูใ่นเยอรมนี เลบานอน จอร์แดนและ ตุรกี นอกจากน้ีภาครัฐ
ยงัมีมาตรการสนับสนุนต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติภายใน 10 ปี (2560-2569) โดยออก
มาตรการอาทิเช่น 1)การขยายเวลาพ านกัในไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลของกลุ่ม CLMV และจีน เป็น 90 วนัจากเดิม 30 วนั
ส าหรับผูป่้วยและผูติ้ดตามรวมไม่เกิน 4 ราย 2)การขยายเวลาพ านกัระยะยาวแก่ชาวต่างชาติ 14 ประเทศเป็น 10 ปีจากเดิม 1 
ปี 3) จดัท า  Package  ดา้นทนัตกรรมและการตรวจสุขภาพส าหรับชาวต่างชาติท่ีมีก  าลงัซ้ือสูง และส่วนใหญ่มีการใชจ่้าย
ดา้นการรักษาพยาบาลสูงกว่าผูป่้วยในประเทศ รายไดข้องธุรกิจจึงเติบโตต่อเน่ืองและมีอตัราท าก าไรค่อนขา้งดี 
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ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจดัว่าเป็นธุรกิจท่ีมี ''ความเส่ียงต ่า" และมีโอกาสสร้างรายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว 
เพราะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอีกทั้งยงัสอดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้ความสนใจดา้นสุขภาพ
กนัมากข้ึน จึงไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงพบว่าในช่วงหลาย
ปีท่ีฝานมา โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ มีรายไดแ้ละก าไรสุทธิเติบโตสูงต่อเน่ื อง จากปัจจัย
ดงักล่าวส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเร่งขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอ่ีนเขา้มา
แข่งขันอีกหลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มพฤกษาโฮลด้ิง กลุ่มสหพฒัน์ โดยคาดว่าในปี 2563-2564 จะมีจ านวนเตียงเพ่ิมข้ึน
มากกว่า 3,000 เตียง 

                                                      

                                             

นอกจากความต้องการด้านเงินลงทุนมหาศาลแล้วยงัต้องค านึงถึงประเด็นด้านบุคลากรทางการแพทยด์้วย 
เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี บุคลากรทางดา้นการแพทยมี์จ านวนจ ากดั ท  าให้มีการดึงตวักนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนั
หรือแมแ้ต่การดึงแพทยม์าจากโรงพยาบาลรัฐเอง โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์มกัจะเป็น
ท่ีตอ้งการของธุรกิจน้ี ท  าให้ความกดดนัของกลุ่มผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาในธุรกิจน้ีคือการสร้างความน่าเช่ือถือท่ี
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสั่งสมช่ือเสียง 

อยา่งไรก็ตามจากงานวิจยัของศนูยว์ิจยักสิกร พบว่า “ในปี 2561 ตลาดคนไขใ้นประเทศยงัคงถูกกดดนัจากปัญหา
ก าลงัซ้ือท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัทัว่ถึง ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีเนน้ตลาดคนไทยเผชิญการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ดี จาก
จ านวนผูสู้งอายไุทยยงัคงเพ่ิมข้ึน จึงกลายเป็นโอกาสท่ีจะขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มดงักล่าว แต่เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่มี
รายไดไ้ม่สูงนกั ดงันั้น โรงพยาบาลเอกชนท่ีเจาะตลาดผูสู้งอายุจะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หรือก าลงัซ้ือของลูกคา้กลุ่มน้ีดว้ย โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีก  าลงัซ้ือปานกลาง
ข้ึนไป หรือมีรายไดต้ั้งแต่ 100,000 บาทต่อปีข้ึนไป (ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน) 
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                ขณะท่ี ตลาดคนไขต่้างชาติยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนท่ีจบัตลาดคนไขต่้างชาติ ซ่ึงศูนยว์ิจัยกสิกรไทยคาดว่าปี 2561 จะมีคนไขช้าวต่างชาติมาใช้บริการรักษาพยาบาล
ประมาณ 3.42 ลา้นคร้ัง แบ่งเป็น Medical Tourism ประมาณ 2.5 ลา้นคร้ัง และกลุ่ม EXPAT ประมาณ 9.2 แสนคร้ัง โดย
กลุ่มคนไข้ชาวเอเชีย โดยเฉพาะญ่ีปุ่น เมียนมาและจีน จะเขา้มามีบทบาทเพ่ิมข้ึนทดแทนกลุ่มคนไข้ตะวนัออกกลางท่ีมี
บทบาทลดลง (Figure A) เน่ืองจากการปรับเปล่ียนนโยบายรักษาพยาบาลภายในประเทศ รวมถึงการพฒันาระบบ
สาธารณสุขในประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือรองรับหรือจูงใจให้คนในประเทศหันมาใชบ้ริการมากข้ึน  
 

 
Figure A 

และหากพิจารณาจากจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาไทยประกอบกับแนวโน้มของคนจีนท่ีเดินทางไป
รักษาพยาบาลในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนนั้น ท าให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาด Medical Tourism ไป
ยงักลุ่มลูกคา้จีนมากข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการในเร่ืองของความงาม (Beauty) ท่ีคนจีนให้ความสนใจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไทยเองก็
ค่อนขา้งมีศกัยภาพในการแข่งขัน เช่น ศลัยกรรมความงามบนใบหน้า ภาวะมีบุตรยาก รวมถึงบริการทางการแพทยท่ี์ไม่
ซับซ้อน เช่น ทนัตกรรม (Dental) เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-aging) หรือแมแ้ต่ตรวจสุขภาพ (Health checks) แต่ทั้งน้ี 
ผูป้ระกอบการไทยก็อาจจะตอ้งเผชิญการแข่งขันกบัญ่ีปุ่น เกาหลีใตแ้ละมาเลเซีย  ซ่ึงเป็นตลาดหลักของกลุ่ม Medical 
Tourism ชาวจีนเช่นกนั (Figure B) ทั้งน้ี ศูนยว์ิจยักสิกรประเมินว่า ในปี 2561 จ  านวนนักท่องเท่ียว Medical Tourism ชาว
จีนเดินทางไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีประมาณ 630,000-650,000 ราย ซ่ึงจากจ านวนดงักล่าว คาดว่ามีไม่ต ่ากว่า 40,000 
ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.0 เท่านั้น  ท่ีเดินทางมาประเทศไทย” 

 
Figure B 
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โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีน่าสนใจและเป็นโอกาสคือ 

1. กลุ่มลูกค้าทีม่ภีาวะมบุีตรยาก  
จากการท่ีรัฐบาลจีนประกาศให้ประชากรมีบุตรคนท่ี 2 ได ้และมีคู่สมรสชาวจีนกว่า 90 ลา้นคู่ท่ีตอ้งการมีบุตรคนท่ี 
2 โดยเฉพาะคนท่ีมีภาวะมีบุตรยาก ซ่ึงเดิมทีไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศปลายทาง ท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ชาวจีนเลือกเดินทางเข้ามารับการรักษาหรือขอค าแนะน าเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว จึงนับเป็นโอกาสของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนไทยท่ีจะเจาะตลาดลูกคา้เซ็กเมนตใ์หม่กลุ่มน้ี 

2. กลุ่มลูกค้าทีเ่น้นการดูแลด้านความงาม  
จากกระแสความงาม (Beauty) ของคนจีนท่ียงัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงนอกจากการผา่ตดัศลัยกรรมบนใบหน้าแลว้ ยงั
มีบริการดา้นความงามอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นบริการทางการแพทยท่ี์ไม่ซับซ้อน 
เช่น ทนัตกรรม (Dental) การดูแลผิวพรรณ เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-aging) หรือแมแ้ต่การดูแลสุขภาพเชิงบ าบดั
ต่างๆ (Wellness) เช่น ตรวจสุขภาพ การฟ้ืนฟหูรือพกัฟ้ืนสุขภาพร่างกายในกลุ่มผูสู้งอายุ ก็ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน
เช่นกนั และน่าจะเป็นโอกาสในการเจาะตลาดของผูป้ระกอบการไทย 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลงานวิจยัระดบัความเขม้แข็งดา้นความมัน่คงดา้นสุขภาพ (Health Security) ของทุก
ประเทศทัว่โลก โดยทมีนักวจิัยจากมหาวทิยาลยัจอนส์ฮอปกนิส์ระบุว่า ประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีมี
ความเขม้แข็งดา้นความมัน่คงดา้นสุขภาพเป็นอนัดบัท่ี 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ เป็นประเทศก าลงัพฒันาประเทศเดียวท่ี
ถูกจดัให้อยู่ใน 10 อนัดบัสูงสุด (Top 10) ของโลก และเป็นอนัดบั 1 ในเอเชียดว้ยคะแนน 73.2 จาก 100 คะแนน ท าให้
ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นประเทศท่ีมีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากท่ีสุด ซ่ึงมี เพียง 13 ประเทศทัว่โลก
เท่านั้น 
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ท่ีมา: http://gotomanager.com, “ ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ สมรภูมิใหม่กลุ่มทุนใหญ่ไทย” 
ท่ีมา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี’61 “ 

ท่ีมา: ศูนย์วิจัยกรุงศรีอยธุยา  “ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ,  มิถุนายน 2562 
ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์, “ไทยติดอันดับ 6 เป็นประเทศมีความเข้มแขง็ด้านความมัน่คงด้านสุขภาพโลก”, พฤศจิกายน 

2562 
https://www.hfocus.org/content/2019/11/18042 

ท่ีมา : The Nation Thailand News, “ Thailand ranks a strong 6th for health Security”, November 2562 
https://www.nationthailand.com/news/30378514 

ท่ีมา : Thailand Business News, “Thailand ranks sixth for world’s strongest health security”, November 2562 
https://www.thailand-business-news.com/health/77060-thailand-ranks-sixth-for-worlds-strongest-health-

security.html 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 

งานวิจยัของศนูยว์ิจยักรุงศรีระบุว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ืองในปี 2562-2564 โดยโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่ายมากจะมีความไดเ้ปรียบทั้งดา้นตน้ทุนและบุคลากร อีกทั้งสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการหลายระดบัทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีไม่มีสาขา (Stand Alone) จะท าธุรกิจไดย้ากกว่า เน่ืองจากมี
ลูกคา้ในประเทศเป็นกลุ่มรายไดร้ะดบักลางลงมาเป็นฐานรายไดส้ าคญั ยกเวน้โรงพยาบาลเฉพาะทางหรือรายท่ีเจาะลูกคา้
เฉพาะกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาด กลางและเล็กท่ีมีศกัยภาพ มีการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงเงินทุนผา่นการระดมทุน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใชล้งทุนปรับปรุง/ขยายกิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากน้ี ยงัมีแนวโน้มสร้างพนัธมิตร
โดยรวมกลุ่มรับ-ส่งผูป่้วยมารักษาต่อ ซ่ึงช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัรับมือกบัรายใหญ่ โดยคาดว่ารายไดข้อง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) จะเติบโตเฉลีย 10-13% ต่อปี 

 

http://gotomanager.com/
https://www.hfocus.org/content/2019/11/18042
https://www.nationthailand.com/news/30378514
https://www.thailand-business-news.com/health/77060-thailand-ranks-sixth-for-worlds-strongest-health-security.html
https://www.thailand-business-news.com/health/77060-thailand-ranks-sixth-for-worlds-strongest-health-security.html
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ปัจจัยหนุนจากการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้าง  

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทยท่ี์ซับช้อนและเทคโนโลยีขั้นสูงมากข้ึน 
โดยสศช. คาดว่าผูท่ี้อายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไปของไทย จะเพ่ิมข้ึนจาก 11.2 ลา้นคนในปี 2560 เป็น 13.1 ลา้นคนในปี 
2564 และโดยทัว่ไปสัดส่วนผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพจะอยูท่ี่ประมาณ 60%   ดา้นกระทรวงสาธารณสุขประเมิน
ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของผูสู้งอายจุะเพ่ิมข้ึนเป็น 22.8 หม่ืนลา้นบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หม่ืน
ลา้นบาทปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 พ.ศ 2560-2564) 
                              

                                             

 
 การเพิ่มขึน้ของกลุ่มชนช้ันกลาง สะทอ้นอ านาจซ้ือท่ีสูงข้ึน ช่วยหนุนความตอ้งการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน

เพ่ิมข้ึน โดยมีการประเมินว่าชนชั้นกลางของไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 41% ของจ านวนประชากรในปี 2563 จาก 36% ปี 
2558 เม่ือผนวกกบัการเติบโตของชนชั้นกลางในกลุ่มอาเซียนสะทอ้นโอกาส ในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนของไทยยงัมีอยูอี่กมาก 

 การขยายตวัของชุมชนเมอืง องค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดว่า ระดบัความเป็นเมือง (Urbanization 
Rate) ของไทยจะเพ่ิมข้ึนจาก 50.4% ปี 2558 เป็น 60.4% ในปี2568 เม่ือผนวกกบันโยบายต่างๆ ของรัฐบาล อาทิ 
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ การจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก  (EEC) จะเพ่ิมโอกาสท่ีผูป้ระกอบการจะขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่พ้ืนท่ีต่างจงัหวดั เพ่ือ
รองรับผูป่้วย ซ่ึงรวมถึง ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในเมืองไทยมากข้ึน 

 

ปัจจัยหนุนการเตบิโตของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

 อตัราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non- Communicable Diseases: NCD) ของคนไทย
สูงข้ึน อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดบวม โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน โดยคนไทยมี 
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคค่อนขา้งมาก เช่น อตัราการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึน
ไปอยูท่ี่ 20.7% และ 32.3% ตามล าดบั (ปี 2557) และการบริโภคน ้าตาลสูงกว่าตวัเลขปลอดภยัเกือบ 5 เท่าตวั 
ท าให้ความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 

 
 



แสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 27 

                                      

 

 การสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ของผู้ประกอบการ ด้วยการขยายการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมให้ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ซ่ึงมีทั้ งการเปิดสาขาใหม่ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ
วางเป้าหมาย 50 สาขาในปี 2561 จาก 45 สาขาปี 2560 และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์พฒันาสาขาเพชรบุรีตดั
ใหม่ คาดเปิด 2563) การเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นเพ่ือเพ่ิมช่องทางการรักษา (เช่น โรงพยาบาล
พระรามเกา้ส่งต่อผูป่้วยโรคไตกบัโรงพยาบาลพนัธมิตร 9 แห่งกระจายไปในจงัหวดัต่างๆ) ขณะท่ีบางแห่ง
เตมิจุดแข็งเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน เช่น ใชเ้ทคโนโลย ีการรักษาท่ีทนัสมยั ปรับรูปแบบเป็นศูนยโ์รค
เฉพาะทาง (Center of Excellence) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการรักษาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยตรง หรือเน้นลงทุนด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น Digital hospital (เช่น โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์และ
โรงพยาบาลพระรามเกา้) โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติจากเดิมเน้นฐาน
ลูกค้าในประเทศเป็นหลกั นอกจากน้ี ยงัมีการขยายช่องทางไป สู่ธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ทั้งส่วนที่เป็น
ธุรกจิต้นน า้และปลายน า้ อาทิ โรงงานผลิตยา ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์(Lab) อาหารเสริม อาหารทาง
การแพทย ์ร้านขายยา ศูนยด์ูแลสุขภาพ ศูนยด์ูแลและโครงการท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ ผลิตภณัฑ์เสริม
ความงามและคลินิคเสริมความงาม ซ่ึงจะเขา้มาเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจร 
มีผูใ้ชบ้ริการหลากหลายกลุ่ม ช่วยสร้างฐานรายไดใ้ห้เติบโตไดต่้อเน่ืองในระยะยาว 

 การกระจายฐานผู้ป่วย/ ขยายตลาดไปสู่ลูกค้าต่างชาติกลุ่มใหม่ โดยกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ ไดแ้ก่ ประเทศเพ่ือน
บา้น CLMV จีน รัสเชีย และอฟัริกา ทั้งน้ี เพ่ือลดแรงกดดนัจากการพ่ึงพาลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 
ผนวกกบัประเทศดงักล่าวยงัมีบริการสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความตอ้งการ จึงเปิดช่องทางให้เขา้ไปท า
ตลาดได ้(โดยเฉพาะชาวจีนท่ีก าลงันิยมท าเด็กหลอดแกว้เพ่ือมีบุตรคนท่ี 2 ส่งผลให้โรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพ 
เปิดศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยากเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ชาวจีน เช่น โรงพยาบาลเอกชยั และโรงพยาบาลปิยะเวท 
และคาดว่าจะมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งเร่งปรับกลยุทธ์รองรับกระแสดงักล่าว ส่งผลให้ผูป่้ วยต่างชาติมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส าหรับทิศทางในระยะต่อจากน้ี คาดว่าโรงพยาบาลเอกชนจะขยายธุรกิจดา้นสุขภาพใน
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ทั้งโดยการสร้างโรงพยาบาลเอง ร่วมทุนกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ิน หรือตั้งส านักงานตวัแทน
เพ่ือส่งต่อผูป่้วย เช่น โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับทุนทอ้งถ่ินเปิดโรงพยาบาล Welly Hospital ในจีน 
(ปลายปี 2560) และ Ar Yu International Hospital ในเมียนมาร์ (ปี2561) ตามล าดบั 



แสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 28 

 
ปัจจัยหนุนจากนโยบายภาครัฐ 

 การส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต”ิ สอดคลอ้งกบักระแส "ท่องเทยีวเชิงสุขภาพ” ท่ีไดรั้บความ
นิยมจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก โดย “The Global Wellness Tourism Economy Report 2013-2015” ประเมินธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทัว่โลกมีขนาด 563 พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2560 และจะเติบโตมากกว่า 9% ต่อปีจนถึงปี 2565 
ขณะท่ีตลาดในเอเชียมีมลูค่าประมาณ 5.6 พนัลา้นดอลลาร์ จากนกัท่องเท่ียวมากกว่า 2.5 ลา้นคน ประเทศไทยอยู่
อนัดบั 4 ในเอเชียและ อนัดบั 2 ในอาเชียนรองจากสิงคโปร์โดยบริการท่ีนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้ความสนใจ 
อาทิ ทนัตกรรม ตรวจสุขภาพ ศลัยกรรมความงามและเวชศาสตร์ชะลอวยั แนวโน้มการให้ความส าคัญกับการดูแล 
สุขภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนเร่งท าการตลาดเชิงรุกสู่ธุรกิจศูนยสุ์ขภาพครบวงจร อาทิ BDMS Wellness 
Clinic (กลุ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ) Medical City (กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี) ศูนยสุ์ขภาพดูแลผูสู้งวยั (กลุ่ม
โรงพยาบาลบางปะกอก โรงพยาบาลกลว้ยน ้าไท โรงพยาบาลยนัฮี) ขณะท่ี ททท.ร่วมมือกบัเอกชนผลกัดนัให้ไทย
เป็น ''ศูนย์กลางการท่องเทีย่วส าหรับผู้มบุีตรยาก" (Fertility Wellness Tourism) รองรับนโยบายการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ซ่ึงจะหนุนให้ตลาด ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเติบโตข้ึนอีกในระยะต่อไป   

 การก าหนดให้อุตสาหกรรมด้านการแพทย์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน
ใน EEC ท่ีให้สิทธิประโยชน์ อาทิ การปรับลดอตัราภาษี เอ้ือให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์
เช่น ตั้งฐานวิจยัผลิตยาและนวตักรรมทางการแพทย ์ซ่ึงโรงพยาบาลเอกชนจะมีส่วนไดป้ระโยชน์จากตน้ทุนปัจจยั
การผลิตต่างๆ ท่ีน่าจะลดลง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งในต่างประเทศ 

 
ปัจจัยท้าทายส าหรับธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

 การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ก าหนดจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลต่อ
ประชากรไวท่ี้ 2.8:1,000 ขณะท่ีประเทศไทยมีอัตราส่วนอยู่ท่ี 0.4:1,000 ซ่ึงต ่ากว่าประเทศคู่แข่ง ส าคญั เช่น 
สิงคโปร์1.92:1,000 และมาเลเซีย 1.2:1,000 การเพ่ิมข้ึนของโรงพยาบาลเอกชนจะท าให้เกิดการแย่งตวัแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทยซ่ึ์งจะผลกัตนัให้ตน้ทุนของธุรกิจเพ่ิมสูงช้ืน 

 กฎระเบียบของทางการ อาทิ แนวโนม้การน าสินคา้ยา เวชภณัฑแ์ละค่าบริการ เขา้มาอยู่ในบญัชีสินคา้และบริการ
ควบคุม อาจกระทบต่อการปรับข้ึนค่าบริการและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไป 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีไม่มีเครือข่าย 

 การแข่งขันทีรุ่นแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากคู่แข่งที่มาจากธุรกิจเดียวกันซ่ึงเร่งขยาย
การลงทุนอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยงัมีกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอื่นเข้ามาแข่งขันอีกหลายกลุ่ม นอกจากน้ี ยงัมีทุน
ต่างประเทศโดยเฉพาะจีนท่ีสนใจเปิดศนูยรั์กษาผูมี้บุตรยาก เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนท่ีนิยมเขา้
มาใช้บริการดงักล่าวในไทย ส่งผลให้จ  านวนโรงพยาบาลและเตียงผูป่้วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีกมาก นอกจากน้ี
คู่แข่งในประเทศยงัมาจาก โรงพยาบาลรัฐทีม่ีการพัฒนาบริการในมาตรฐานเดียวกับเอกชน เช่น โรงพยาบาลปิย
มหาราชการุณยใ์นเครือคิริราช และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ พระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงมีข้อ
ไดเ้ปรียบดา้นช่ือเสียง เทคโนโลยีและแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงมีแนวโน้มแข่งขนั
สูงข้ึนทั้งดา้นราคาและบริการ  
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ส าหรับคู่แข่งจากต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศูนยก์ลางการแพทยแ์ละมี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับไทย  อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และจีนท่ีจะพฒันามณฑลไห่หนานเป็น                    
''ศูนย์กลางการท่องเทีย่วเชิงการแพทย์' เพ่ือดึงดูดผูป่้วยจีนท่ีนิยมใชบ้ริการแพทยใ์นต่างประเทศ นอกจากน้ี กลุ่ม 
"พาร์คเวย ์แพนไท" โรงพยาบาลเอกชนของสิงคโปร์ยงัประกาศสร้างโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งแรก ใน
เมียนมาร์คาดจะเปิดให้บริการในปี 2563 ส่วนประเทศในตะวนัออกกลางซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของโรงพยาบาลชั้นน า
ในไทยหลายแห่งหันมาเปิดโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการคนในประเทศอาทิ Qatar เปิด Medical City (ปลายปี 2017)
ขนาด 559 เตียง (ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์) มูลค่า 23,000 ล้านบาท ส่วน Kuwait เปิด Hospital 
Complex ขนาด 1,168 เตียง มลูค่า 35,000 ลา้นบาท (เปิดบริการแลว้) และรัฐบาล UAE เน้นนโยบายสนับสนุนค่า
รักษาพยาบาลในประเทศเพ่ิมข้ึน  

  ทางดา้นศนูยว์ิจยักสิกรไทยคาดว่า ในปี 2563 ภาพรวมก าไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ท่ีจดทะเบียนอยู ่
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์) น่าจะเติบโตร้อยละ 3-6 ชะลอลงเมื่อเทียบกบัปี 2562 โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนท่ีเจาะกลุ่มคนไข้
ก  าลงัซ้ือปานกลางถึงสูง ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยจ านวนคู่แข่งทยอยเพ่ิมข้ึน แต่คนไขท่ี้มีศกัยภาพ
กลบัไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนตาม จึงกดดนัการเติบโตของรายไดใ้ห้ชะลอตวัลง เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ียงัคงมีต่อเน่ืองจากการ
ปรับตวัของผูป้ระกอบการ เช่น ค่าใชจ่้ายบุคลากรทางการแพทย ์การลงทุนทางดา้นเทคโนโลยแีละบริการเฉพาะทางท่ีสร้าง
ความแตกต่าง หรือแมแ้ต่การเสนอส่วนลดส าหรับคนไขบ้างกลุ่ม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งน่าจะยงัมี
ก าไรเพ่ิมข้ึนในปี 2563 โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นท าเลท่ียงัไม่มีคู่แข่ง และเน้นเจาะกลุ่มคนไขท่ี้ใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล
ของรัฐ ซ่ึงในภาวะท่ีเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือยงัไม่ฟ้ืนตวั คนไขท่ี้ไม่มีประกนัสุขภาพเอกชนและตอ้งจ่ายเงินสดน่าจะหันมา
เลือกใชบ้ริการผา่นสิทธิของรัฐมากข้ึน และหากในปี 2563 มีการปรับข้ึนค่ารักษาพยาบาลต่อหัวของประกนัสังคม ก็น่าจะ
ช่วยหนุนรายไดแ้ละท าให้ก  าไรของธุรกิจโรงพยาบาลกลุ่มน้ียงัคงเพ่ิมข้ึน  

ท่ีมา : ศูนย์วิจัยกรุงศรีอยธุยา, “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน”, มิถุนายน 2562 
ท่ีมา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “โรงพยาบาลเอกชน ปี 2563”, ธันวาคม 2562  

 
สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริษัท โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จังหวัด
สมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดงักล่าว ไดแ้ก่ 

 
โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคยีง ทีต่ั้ง 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลพร้ินซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย ์ สมุทรปราการ 
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โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคยีง ทีต่ั้ง 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 อินเตอร์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 2 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา(โสธราเวช) 

โรงพยาบาลวิภารามอมตะ 
ฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 

 
จากการท่ีมีจ  านวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั เป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็

ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลายดา้น ไดแ้ก่  
 บุคลากรทางการแพทยข์องกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายดา้น และมีศูนย์

การแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐานอาทิเช่น  
- คลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีความเช่ียวชาญด้านต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งน้ี โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เป็นศูนยก์ลางในการดูแลผูป่้วย
บาดเจ็บทางมือ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก 

- ศูนยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการครอบคลุมตั้ งแต่การตรวจ
วินิจฉยัเบ้ืองตน้ การใส่ขดลวดและท าบอลลูนเพ่ือขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตดัหัวใจ
เป็นศนูยรั์บส่งต่อผูป่้วยหัวใจ ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

- ศนูยผ์ูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เป็นศูนยรั์บส่ง
ต่อผูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ย ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นตน้   

 ความเพียบพร้อมทั้งในดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานท่ี โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยมี์
ความทนัสมยัและครบครัน จ านวนห้องตรวจผูป่้วยและจ านวนเตียงผูป่้วยอยูใ่นระดบัสูง เพียงพอต่อการ
ให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานท่ีในโรงพยาบาลมีความสวยงาม 
เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภยั   

 ท าเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
เดินทางมาถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน  
สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง ทั้งด้านคุณภาพในการให้บริการ และ

ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันาและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การมสีถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 9 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 4 แห่ง ตั้งอยู่ในท าเลท่ีมี

ศกัยภาพ กระจายอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง รวมทั้ง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ (เขตประเวศ และเขตลาดกระบงั) ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม และเขต
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ชุมชนท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท  าให้บริษทัฯ สามารถให้บริการแก่
กลุ่มผูป่้วยทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเครือข่ายของบริษทัฯยงัส่งผล
ให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็นต่อไปน้ี  

 การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากการใช้อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกนั  

 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) โดยการใชร้ะบบการหมุนเวียนยาและ
เวชภณัฑร์ะหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือน าสินคา้มาใชท้ดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 

 การบริหารบุคลากรทางการแพทย  ์บริษทัฯ มีบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ี
สามารถหมุนเวียนไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนในกลุ่ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป อาทิ ลูกคา้เงินสด ลูกคา้คู่สัญญา ลูกคา้กองทุนเงิน

ทดแทนฯ เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้โครงการสวสัดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลากหลาย ส่งผลให้รายไดข้อง
บริษัทฯมีความสม ่าเสมอ และเป็นผลให้บริษัทฯ บริหารและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
นโยบายหลกัของบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้การเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงกว่า
กลุ่มลูกคา้ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ในปี 2560 และในปี 
2561 และ 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 และร้อยละ 63 ตามล าดบั สัดส่วนในปี 2561 และ 2562 ยงัคงรักษาสัดส่วนให้
คงท่ี ไม่ให้ลดลง แต่เม่ือพิจารณาจากขอ้มลูระหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 1,616.71 ลา้น
บาท เป็น 3,234.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 18.93 ต่อปี  บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิม
ศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ทนัสมยั รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการศนูยห์ัวใจครบวงจร ศูนยห์ลอดเลือดสมอง ศูนยม์ะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อม
ลูกหมาก เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การออกบธูตามหมู่บา้น
และการตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแล และการใช้ชีวิตท่ีลดปัจจัยเส่ียง รวมถึงการให้
ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท าประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ  

 
(3) คุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ

ปัจจยัดงักล่าว โดยไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการให้บริการ เพ่ือมัน่ใจว่าผูป่้วยจะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพดงัน้ี  
 การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  
 การประเมินผูป่้วย การวิเคราะห์  การวินิจฉัย แผนการรักษา และการประเมินซ ้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  
 การจ าหน่ายผูป่้วย รวมถึงการดูแลภายหลงัจากการเร่ิมรักษาท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยใชก้  าหนดมาตรฐานตามองค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผูป่้วยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
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ผูป่้วยเป็นจุดศนูยก์ลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี จากการพฒันายกระดบัคุณภาพในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ตามล าดบัไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 และมีการรับรองต่ออายุทุก 
2 ปี และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation) จาก
สหรัฐอเมริกา  และมีการรับรองต่ออายทุุก 3 ปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความพร้อมในการจดัหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทนัสมยั และช่วยเพ่ิมความสามารถ
ในการตรวจรักษาโรคให้ถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัให้ความส าคญักบัการสรรหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางใน
แต่ละสาขา รวมทั้งทีมพยาบาลและบุคลากรสนับสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือความพร้อมในการบริการรักษา
ตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีติดต่อกบัลูกคา้ จะตอ้งเขา้อบรมความรู้ในการให้บริการตามโปรแกรมท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง    

(4)    การก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาล 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคลอ้งกับชนิดและความรุนแรงของโรค และอยู่ใน

ระดับท่ีสามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ ทั้งน้ี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านอัตราค่า
รักษาพยาบาล เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการให้บริการได้ 

(5)    การประชาสัมพันธ์และกจิกรรมเพื่อสังคม 
การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ เพ่ือสร้างการรับรู้

ในความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษทัฯ ได้ออกบูธท ากิจกรรม รวมทั้งจัดงาน
นิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงบทบาทท่ีส าคญัต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี
หนา้ท่ีตอบแทนต่อสังคม ดงัเห็นไดจ้ากปรัชญาการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวว้่า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็น
องคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไรเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” โดยปรัชญาดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชดัผา่นทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ รวมทั้ง ไดมี้การ
จดักิจกรรมเพ่ือสังคมอยู่เป็นประจ าและต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีกบัประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น 
โครงการหน่ึงหม่ืนดวงใจถวายพ่อหลวง โครงการ Heart Hero เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยโรคหัวใจท่ีเขา้ถึงบริการล่าชา้ และการ
จดัอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานท่ีนอกโรงพยาบาล ให้แก่ประชาชนทัว่ไปและพนักงานของ
บริษทัลูกคา้ อาทิเช่น การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ให้กบับุคคลทัว่ไปรวมถึง
เจา้หนา้ท่ีอสม.ทุกคนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ และ 
การจดัอบรมให้ความรู้ในการเล้ียงลูกแก่มารดาท่ีตั้ งครรภ์โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จดัโครงการออกหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีเพ่ือตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนัก อีกทั้ง 
บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ให้ถือว่าเป็นเร่ืองใกลต้วั และเป็นหน้าท่ีของ
ทุกๆคนท่ีจะตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ในการลดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง รวมทั้งน าวสัดุต่างๆกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้  
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(6) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษัทฯ ตั้ งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม โดยสถานท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมี

ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น และอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท าให้สามารถเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอยา่งเป็นระเบียบ นอกจากน้ี  บริษทัฯมีCALL CENTER 1609 
พร้อมรถพยาบาลและทีมงานท่ีมีความพร้อมในการเคล่ือนยา้ย หรือสั่งการรักษาในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย
ไปยงัโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 9 แห่ง และมี
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 4 แห่ง ท าให้ลูกคา้กลุ่มโครงการประกนัสังคม
ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กสถานบริการในกลุ่มบริษทั  

 (7)   การควบคุมต้นทุน 
เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้โครงการประกันสังคม รัฐบาลไดก้  าหนดอตัราจ่ายเหมารายคนจากการจัดสรรตาม

นโยบายของภาครัฐ ดงันั้น ผลการด าเนินงานของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการควบคุมตน้ทุนในการ
รักษาพยาบาล โดยท่ียงัคงคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้  าหนดเป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ 
การท าให้ผูป่้วยปลอดภยัโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ดัตั้งกิจกรรม “การประกนัคุณภาพท่ีไม่ส้ินเปลือง” และให้มีการทบทวน 
รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษท่ี
ส่งเสริมให้พนกังานไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการลดตน้ทุน อีกทั้งการท่ี 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ท าให้บริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการร่วมกนั   
 
2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
 
 2.3.1 ยาและเวชภณัฑ์  
 ผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ์ ซ่ึงใชใ้นการรักษาผูป่้วย 
โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะท าหนา้ท่ีรวบรวมปริมาณยาและเวชภณัฑท่ี์ตอ้งการ และส่งขอ้มลูให้ฝ่ายจดัซ้ือเป็นผูด้  าเนินการจดัหา 
ซ่ึงแนวทางการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑข์องบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จดัซ้ือผา่นระบบประมลู และจดัซ้ือโดยตรง   
 การจดัซ้ือผ่านระบบประมูล บริษทัฯ จะร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯหลายแห่ง 
เพ่ือรวมปริมาณในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑต่์างๆให้อยูใ่นระดบัสูง ท าให้สามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองดา้นราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ โดยบริษทัฯ รับหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวมปริมาณความตอ้งการยาและเวชภณัฑ ์จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญ
ผูจ้ดัจ  าหน่ายยาและเวชภณัฑย์ืน่ซองประมลู โดยใชว้ิธีการประกวดราคาผา่นระบบออนไลน์ และท าการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ี
เสนอราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงท าสัญญากบัผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีชนะการประมูล ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและ
เป็นธรรมในการจดัซ้ือ บริษทัฯ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือ ไดจ้ดัตั้ งคณะกรรมการร่วมส าหรับประเมินและ
พิจารณาการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑใ์นแต่ละคร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วม
ประมูล ซ่ึงในการพิจารณาการประมูลในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านราคา และ
คุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจดัหายาและเวชภณัฑ์ท่ีมี
ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 
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 อยา่งไรก็ตาม ยาและเวชภณัฑบ์างส่วน บริษทัฯ จะจดัซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดัจ  าหน่าย ไม่ผ่านระบบประมูล ซ่ึงส่วน
ใหญ่การจดัซ้ือวิธีน้ีจะใชก้บัการจดัซ้ือยาหรือเวชภณัฑท่ี์บริษทัฯมีปริมาณความตอ้งการใชจ้  านวนไม่มาก ผูจ้ดัจ  าหน่ายจึงไม่
น ายาหรือเวชภณัฑ์ดงักล่าวเขา้ร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาท่ีเป็นลกัษณะยาตน้แบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยาน าเขา้
ราคาแพงท่ีตอ้งสั่งซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  
 การบริหารจดัเก็บสินคา้คงคลงัของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความส าคญัมาโดย
ตลอด โดยบริษัทฯ ได้ก  าหนดนโยบายส ารองยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมีความถ่ีของการใช้สูง ให้อยู่ในระดับเพียงพออย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงมีการใชร้ะบบการหมุนเวียนยาและเวชภณัฑร์ะหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือน ามาใชท้ดแทนกนัในกรณี
ขาดแคลน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพ่ือการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภณัฑน์ั้นๆ และท าการป้องกนัการสัมผสักบัแสงโดยตรง เพ่ือให้
ยาและเวชภณัฑมี์อายกุารใชง้านตามท่ีระบุ ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 2 – 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ  าหน่าย จึงไดรั้บ
บริการหลงัการขายในระดับท่ีดี และมีการประกนัคุณภาพยาและเวชภณัฑ์ โดยสามารถเปล่ียนคืนได้หากมีปัญหาด้าน
คุณภาพ รวมถึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายไุด ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัท ารายงานทุกเดือนเพ่ือติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกลห้มดอายุ โดยกรณี
ท่ีมียาใกลห้มดอายแุต่ยงัมีคุณภาพดีและอายคุงเหลือท่ีเหมาะสม จะมีการประชุมเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อย่างไรก็
ตามยาบางประเภทท่ีกฎหมายก าหนดให้โรงพยาบาลตอ้งส ารองยาดงักล่าวไว ้และไม่สามารถเปล่ียนคืนได ้ซ่ึงในกรณีท่ียา
ดงักล่าวจะหมดอาย ุจะถูกส่งไปท าลายตามขั้นตอนต่อไป   
 บริษทัฯ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมดจากผูจ้ดัจ  าหน่ายภายในประเทศ และมีการจดัส่งสินคา้ภายใน 3 ถึง 7 วนั 
หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจดัส่งให้ภายใน 24 ชัว่โมง โดยทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บเครดิตทางการคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายระหว่าง 
30 ถึง 90 วนั 
 ในดา้นการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายนั้น บริษทัฯ พ่ึงพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายแต่ละรายในระดบัต ่า เน่ืองจากไม่มีผูจ้ดัจ  าหน่ายราย
ใดรายหน่ึงจดัหายาหรือเวชภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ทั้งหมด ในระหว่างปี 
2560-2562 และ บริษทัฯ ไม่มีขอ้ผกูพนัการซ้ือยาหรือเวชภณัฑก์บัผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการ
ซ้ือวตัถุดิบในอนาคต 
 
 2.3.2 เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย ์ ท  าหน้าท่ี
พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบติั รวมทั้งเง่ือนไขทางการคา้กบัผู ้
จัดจ าหน่ายหลายราย เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาต รฐาน Joint 
Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งน้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางส่วนจดัหา ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั  ด าเนินธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
แพทยจ์ากต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือแพทยท่ี์บริษทัฯจดัหาผ่านบริษทั ไทย แอมดอน มีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า 
เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นตน้ อย่างไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยผ์่าน
บริษทัย่อยดงักล่าว ยงัคงยึดถือแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานของ  Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน 
Hospital Accreditation (HA) เช่นเดียวกนั    
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 2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีบุคลากรทางการแพทย์รวมทุกสาขาจ านวน 4,434 ท่าน ซ่ึงท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ สามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนแพทยแ์ละสถานฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีพยาบาลหลายแห่ง  ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษา
บุคลากรทางการแพทยใ์ห้ท  างานกับบริษทัในระยะยาว โดยการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การให้
ทุนการศึกษาต่อแก่พนกังาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดี และการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกลูกนั อาทิเช่น บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การฝึกอบรมเพ่ือสร้างผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการผลิตบุคลากรผูช่้วยพยาบาลเพ่ือป้อนให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 13 แห่ง   
 
2.4 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษทัฯ 
คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์บ าบดัน ้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและชุมชุนตระหนักและมีส่วน
ร่วมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 
 ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมและจดันิทรรศการ Green Hospital ข้ึน ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 อินเตอร์ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไป รวมถึงเพ่ือให้พนกังานไดต้ระหนักถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดย
เร่ิมจากการรณรงคก์ารปลูกตน้ไมบ้ริเวณท่ีว่างของโรงพยาบาล เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมถึงท าให้อากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 
 2.4.1 วสัดุและของเสียอนัตราย   
                 การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา 
ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ  และวิธีการฝังกลบท าให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่ มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนักถึง
สภาวะดงักล่าว จึงไดก้  าหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพ่ือลดปริมาณการก าจดัขยะและการลดการใชพ้ลงังานทุก
ชนิดโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน   โดยการจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้
กบับุคคลากรทุกท่านในองคก์ร และจดัโครงการต่างๆ เพ่ือกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ส่งผลในการท าลายส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมจดัโครงการต่างๆเพ่ือรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น รณรงคก์ารปลูกตน้ไมท้ั้งภายใน
องคก์รและชุมชน รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปล่ียนการใชน้ ้ ายาเคมีท่ีใชท้  าความสะอาดมา
เป็นน ้ายาชีวภาพ   รณรงคใ์ห้ใชก้ระดาษสองหนา้ และลดการถ่ายเอกสารโดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ส่งผลให้
ลดทั้งปริมาณการใชผ้งหมึก ลดการใชไ้ฟฟ้า ลดการใชก้ระดาษ ลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และก าหนดนโยบายเปล่ียนการใช้
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอลอีดีเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า และลดความร้อน  เพ่ิมสวิทซ์กระตุกเปิดปิดไฟใน
ส านกังาน ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เป็นค่าคงท่ี ลดการใชลิ้ฟต ์ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้าน และถอดปลัก๊
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิกใชง้าน รวมถึงรณรงค์การใชร้ถทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้  
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 2.4.2 การบ าบัดน า้เสีย 
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัมีระบบการบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้ าเสียดงักล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบดั
แลว้เป็นประจ า ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด  

บริษทัฯ ผา่นการตรวจสอบประจ าปีจากส านักงานประกนัสังคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกดั
ส านกังานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้คุณภาพน ้ าท่ีผ่าน
การบ าบดัไดม้าตรฐานปลอดภยัก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน ้าท่ีผา่นกระบวนการบ าบดับางส่วนจะถูกน ามาใชร้ดน ้ าตน้ไม้
และท าความสะอาดลานจอดรถ 
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การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต้องเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ  

ราคาหุ้นของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงส าคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงั
ไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนัและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงปัจจยัความ
เส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

 
3.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสามารถผลิตไดใ้นจ านวนจ ากดั   นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย ์ท าให้เกิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองค์กร ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยใ์นดา้นต่างๆ ในอนาคต    

อยา่งไรก็ตาม ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อย่างใด 
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามยัในการท างานท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนกังานของ
บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมทกัษะในการท างานและพฒันาการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพนักบัองค์กร จากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ เช่ือว่าจะ
สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยล์งได้  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การ
ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์เพ่ือรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ  
อีกทางหน่ึง 

 
3.2 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ทีม่าใช้บริการ 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย  ซ่ึงอาจเกิด
จากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว และไดพ้ยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ได้จดัท าแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกบัการบริหารความเส่ียงในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ก่อนจะเกิดคดี
การฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วยจ ากดัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากการให้บริการท่ีมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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3.3 ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ในกรณทีีก่รมสรรพากรประเมนิภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง

จากแนวทางของบริษัทฯ   

แพทยเ์ป็นบุคคลากรหลกัในการให้บริการทางการแพทย ์โดยบริษทัฯ ไดท้  าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้
“สัญญาการใช้คลินิกเพ่ือประกอบโรคศิลปะ” กับแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญซ่ึงปฏิบติังานรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งน้ี
วตัถุประสงค์ของสัญญาเพ่ือให้แพทยใ์ชส้ถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ  เป็นคลินิกผูป่้วยของแพทยเ์พ่ือการ
ตรวจรักษา และให้แพทยแ์บ่งรายไดใ้ห้บริษทัฯ โดยแพทยไ์ม่ไดมี้สถานะเป็นพนักงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีแพทยจ์ะเป็นผูคิ้ด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษทัฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจ่าย
ให้กบัแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นเพ่ือการรักษาพยาบาล  

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

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

 
3.4 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 
 ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทยมี์แนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จากการท่ีผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้มีข้อไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ี
หลากหลาย และจากการท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัในการแข่งขันดา้นการให้บริการและการใชน้โยบายราคาเพ่ือดึงดูดลู กค้า 
นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใตข้้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC)  อาจส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้บริการเขา้มา
ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวหลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหลายดา้น ทั้งในส่วนของท าเลท่ีตั้งของโรงพยาบาลและ
คลินิกในเครือ รวมถึงการให้บริการศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงทางดา้นการแข่งขนัดงักล่าว จึงมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการ ดว้ยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ตามล าดบัไดผ้่านการรับรอง
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คุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ  Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้า่นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation 
JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายุรับรอง 3 ปี  รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัด าเนินการ
ขยายขอบเขตการให้บริการแพทยเ์ฉพาะทาง Excellent Center  Specialist Clinic อย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่วนของการตรวจ
รักษาตามแนวทางแพทยท์างเลือกและการให้บริการดา้นความงาม อาทิเช่น การจดัตั้งศูนยห์ัวใจครบวงจร ศูนยม์ะเร็งครบ
วงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก คลินิกการแพทยแ์ผนจีน ศูนยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์ -เรอนัวร์ รวมทั้งการ
ให้บริการดา้นสปา และนวดแผนไทย เป็นตน้ในปี 2560 ไดเ้ปิดศนูยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
11 อินเตอร์  และศนูยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ทั้งน้ีในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนั บริษทัฯ ไดด้  าเนินการประมูลซ้ือยาและเวชภณัฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกบัโรงพยาบาลพนัธมิตร
อ่ืนๆ  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรองกบัผูจ้  าหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3.5 ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขา้มารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ บริษทัฯ จะด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทาง
การแพทย ์ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการให้บริการไดค้รบถว้น  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงด าเนินการแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บผดิชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา 
อีกทั้งบริษทัฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง และหาแนวทางป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสม
ให้กบับริษทัฯ และผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการช าระค่ารักษาพยาบาลเพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ีลง 

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหน้ีของบริษทั พบว่าใน ปี 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหลกัไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับ
ประกนัสังคม จ านวน 438.27 ลา้นบาท  และลูกหน้ีการคา้จ านวน 430.17  ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส านักงานประกนัสังคมและ
กลุ่มบริษทัประกนัชีวิตและประกนัภยัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีความเส่ียงในการช าระหน้ีต ่า บริษทัฯ จึงมีความ
เส่ียงต ่าเก่ียวกบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

 
3.6 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับ เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯไดมุ่้งเนน้การให้บริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน ผ่าน
ทางศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการ
แพทยใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจท าให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปล่ียน
เทคโนโลยีไดง่้าย รวมทั้งอาจมีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาสูง   ซ่ึงบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี และได้มี
นโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบติั ประโยชน์จากการใชง้าน และความคุ้มค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการลงทุน 

 
3.7 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสังคมเป็นสัดส่วนค่อนขา้งสูง ร้อยละ 
37.4 , 32.0 และ 30.5  ตามล าดับของรายไดร้วมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  ท  าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคมของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า
ระบบประกนัสังคมของประเทศไทยค่อนขา้งมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมัน่คงด้านเงินกองทุน     
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โดยแนวทางการเปล่ียนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลักษณะการปรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือ
สะทอ้นตน้ทุนการให้บริการแก่โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมในระบบ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตาม
การปรับเปล่ียนนโยบายภาครัฐอย่างใกลชิ้ดผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพ่ือการพฒันาระบบประกนัสังคม ท าให้สามารถ
ประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนท่ี
นโยบายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้

 
3.8 ความเส่ียงจากการมรีายได้เหมาจ่ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้จริง 

ในปี 2560 , 2561 และ 2562 รายไดค่้าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสังคมของบริษทัฯ มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 37.4 ร้อยละ 32.0 และร้อยละ 30.5 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามล าดับ ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีสูง อยา่งไรก็ตามจากการเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมดงักล่าว บริษทัฯ มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มี
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการให้บริการรักษาพยาบาล แต่รายไดค่้าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกันสังคมถูก
ก าหนดโดยนโยบายภาครัฐและจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกับโรงพยาบาล ท่ีอาจผนัแปรจากการยา้ยถ่ินฐานของ
ผูป้ระกนัตนและการยา้ยฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวยงัข้ึนอยู่กบั
ขอ้มลูสถิติการให้บริการผูป่้วยภาระเส่ียง และการให้บริการผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายในการ
รักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบริหารจดัการลูกคา้โครงการประกนัสังคมโดยเนน้การบริหารตน้ทุนการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ได้ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั การดูแลสุขภาพและการปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยใน
เบ้ืองตน้แก่กลุ่มลูกคา้ตามโครงการประกนัสังคมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัด าเนินการกระจายจุดให้บริการตรวจรักษาผ่าน
ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพ่ือช่วยแกไ้ขและดูแลผูป่้วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมี
ระบบการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพท าให้สามารถส่งตัวผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทซ่ึ งมีเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉยัและตรวจรักษาไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั  ส่งผล
ให้บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงท่ีผูป่้วยในกลุ่มดงักล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเร้ือรัง ท าให้
บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนการให้บริการไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัรายไดเ้หมาจ่ายท่ีไดรั้บจากโครงการ
ประกนัสังคม นอกจากน้ี การท่ีส านักงานประกนัสังคมยงัก าหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมในกรณีการให้การรักษาผูป่้วย
โรคร้ายแรงท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหัวขอ้ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ) ท าให้บริษทัฯ ลด
ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวลดลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทัว่ไปให้มากข้ึน อนัจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ยิง่ข้ึน และส่งผลให้สัดส่วนกลุ่มลูกคา้โครงการประกนัสังคมเร่ิมทยอยลดลง ท าให้ความเส่ียงจาก
รายไดเ้หมาจ่ายดงักล่าวเร่ิมลดลงเป็นล าดบั  

 
3.9 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯ ด าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยมโดยไม่เน้นพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมภายนอก โดยจะ
ด าเนินการกูย้มืเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ีมีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือน ามาใชใ้นโครงการขยายอาคารเพ่ือรองรับจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน ภายหลงัการเบิกใช้
เงินกูย้มืดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของ
บริษทัฯ  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายใชเ้งินกูย้ืมในสัดส่วนต ่าเม่ือเทียบกบัเงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้งมี
นโยบายพิจารณาจดัหาเงินกูย้มืท่ีมีตน้ทุนต ่า  
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3.10 ความเส่ียงจากการมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  
 บริษัทฯ มีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หัวขอ้ 7 ข้อมูล
หลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัฯ คิด
เป็นสัดส่วนร้อย  37.89  ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ซ่ึงต ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเส่ียงขา้งตน้ลง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จดัโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดย
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านรับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 
 
3.11 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ ทีใ่ช้กบับริษัทในอนาคต 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดย
บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกบับริษทัและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และติดตาม
และพิจารณาการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการตีความกฎระเบียบในปัจจุบนั หรือการประกาศใชก้ฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ท่ี
มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากข้ึนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการประชุม
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย ์เสนอขอเพ่ิมรายการสินคา้ควบคุมยา เวชภณัฑ ์
และบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ท่ีต้องควบคุมราคาประจ าปี 2562 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิม
รายการสินคา้และบริการดงักล่าวเขา้เป็นสินคา้ควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ียงัไม่มี
ขอ้สรุปถึงเร่ืองการก าหนดราคา (ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2562)  
 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดด้ าเนินการ และปฏิบติัตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ ท่ีส าคญัอาทิ มาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International) และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) ซ่ึงก าหนดให้
บริษัทฯ ด าเนินการและปฏิบติัตามมาตรฐาน เพ่ือควบคุมคุณภาพการรักษาผูป่้วย และก ากับดูแลความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือกฎหมาย
หมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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4.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนหลกั : ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเป็นจ านวน 4,220.51 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตารางดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,064.72 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
(บางส่วน) 

อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,002.51 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
(บางส่วน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 670.12 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 63.71 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 220.21 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ 33.48 
เป็นเจา้ของ สัญญาเช่าการเงิน 

(บางส่วน) 
งานระหว่างก่อสร้าง 165.76 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมมูลค่าทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 4,220.51   
 

4.1.1 รายละเอยีดทีด่ินและอาคารทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 94398, 95131 
- พ้ืนท่ี 3-3-85 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร A: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 24,830 ตร.ม. 
อาคาร B: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 5,586 ตร.ม. 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 47299 
- พ้ืนท่ี 1-3-53 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,473 ตร.ม. 
 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 9153, 9154, 9155, 9174, 9176 
-พ้ืนท่ี 5-0-72.8 ไร่  
-ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: อยูร่ะหว่างออกแบบก่อสร้าง 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัเป็นเจา้ของ 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
(1) พืน้ทีโ่รงพยาบาล 

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

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
19 พฤษภาคม 2564 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 
 
- 

สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3ปีส้ินสุด 
15 มีนาคม 2564 

 
- 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา  

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
1 มกราคม 2564 

 
- 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
(1) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคาร A) 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 5983, 57030- 57042  
- พ้ืนท่ี 1-0-89 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร : 5 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 5,463 ตร.ม. 
 
(2) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคาร B) 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 1091(กรรมสิทธ์ิวดัก่ิงแกว้) 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,968 ตร.ม. 
 
(3) พืน้ทีโ่รงพยาบาล (อาคารใหม่) 

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

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

       ทีด่ิน: โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1088,165104-165105 
        -พ้ืนท่ี 5-0-0 ไร่  
        -ตั้งอยูท่ี่ ต.คลองราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 
 

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
31 กรกฏาคม 2564 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 

 

 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

รวม 390 ลา้นบาท 
 
 
- 
 
 
 
 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกบัอาคารA 
 
 
 

-จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกบัอาคารA 
 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

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

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 105 ลา้นบาท 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตุเวย์) 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
31 มีนาคม 2564 

 
- 

โรงเรียนจุฬารัตน์อนิเตอร์เฮลท์ 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 35118 – 35128,35134 
- พ้ืนท่ี 0-2-69 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 3,456 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 725 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อนิเตอร์ 

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

         อาคาร : 7ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,980 ตร.ม. 
 

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

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
จดจ านองโฉนดเลขท่ี 46153
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 260 

ลา้นบาท 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

สถานพยาบาลชลเวช 

      ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 204001,670 
     - พ้ืนท่ี  1-1-24 ไร่ 
     - ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
         พ้ืนท่ีอาคารโรงพยาบาล (อาคาร1) : พ้ืนท่ีใชส้อย 417.6 ตร.ม. 
         อาคาร2 :  7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 4,440 ตร.ม. 
 

ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 9131 
- พ้ืนท่ี 0-0-63 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

         อาคารMRI :  3 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 216 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 
 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 

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

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 

 
โฉนดเลขท่ี 75469 จดจ านอง
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 0.6 

ลา้นบาท 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 9208 
- พ้ืนท่ี 6-3-15 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
        อาคาร : 8 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 15,497 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 310 ลา้นบาท 

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

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

โรงพยาบาลรวมแพทย์แม่สอด อนิเตอร์เนช่ันแนล 
ทีด่ิน: โฉนดเลขท่ี 5646, 10156 - 10157, 13323 – 13328, 13623 -
13624, 17930 – 17931, 18344 – 18351  
- พ้ืนท่ี 6-1-35 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ถนนสายแม่สอด-ตาก (ทล.12) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 
จ.ตาก 
         อาคาร : อยูร่ะหว่างการออกแบบก่อสร้าง  

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 

 

 

 



แสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 47 

4.1.2  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 114.37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพ่ือพฒันาหรือจ าหน่ายท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

รายละเอยีด 
ลกัษณะ แผนการด าเนินงานใน

อนาคต กรรมสิทธิ์ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)   

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

 
 

 
 
เป็นสินทรัพยจ์ากการปรับ
โครงสร้างบริษทัในอดีต 

   
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
  

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

   
ท่ีดิน 
 

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

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั   

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

โรงพยาบาลในอนาคต 

 

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

     

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั   

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

    
ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
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4.1.3 สัญญาเช่าทีด่ินและอาคาร 

 บริษทัฯ ด าเนินการเช่าท่ีดินและอาคารบางส่วนจากบุคคลภายนอกเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด
สัญญาเช่าท่ีส าคญัดงัน้ี 

สัญญาเช่าส าคัญ คู่สัญญา ระยะเวลา 

1)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

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

3 ปี 
20 พค. 2561 - 19 พค. 2564 

2) สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น4 คูหา  

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

3 ปี 
15 มี.ค. 2561 – 15 มี.ค. 2564 

3) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาวพรรณพร จนัทรโชติ (ผูใ้ห้เช่า) 
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2564 

4) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 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  

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

1 ปี 
13 เม.ย. 2562– 12 เม.ย. 2563 

3 ปี 
1 ส.ค. 2561– 31 ก.ค. 2564 

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

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

3 ปี 
1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2564 

 
4.1.4 เคร่ืองหมายการค้า 

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

 

 

เคร่ืองหมายบริการ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/
บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ
ทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ตราสินคา้กลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายบริการ
ส าหรับบริการ
โรงพยาบาล 

บ60474/ประเทศไทย 10 ปี ส้ินสุด 26 
กุมภาพนัธ์ 2566 
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4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูรั้บอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทน้ีมีก าหนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบก าหนดอาจต่ออายุได้คราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่แพทยผ์ูค้วบคุม ดูแล รับผิดชอบการด าเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้  าเนินการ”) โดย
โดยใบอนุญาตประเภทน้ีมีก าหนดอายไุม่เกิน 2 ปีซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ทั้งน้ี หากผูด้  าเนินการพน้จากหนา้ท่ีหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้กิน 7 
วนั ผูรั้บอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้  าเนินการแทนได ้ 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 

สุวรรณภูมิ 
- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
  

- เร่ิมตน้ 30 เมษายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

4. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

5. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

6. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562  

9. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 
12 (เกตเวย)์   

- เร่ิมตน้ 11 กนัยายน 2560 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2569 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

10. สถานพยาบาลชลเวช   - เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 8 พฤษภาคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563 

11. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 
อินเตอร์ 

- เร่ิมตน้ 28 ตุลาคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 12 มิถุนายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562 

12. โรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563 

13. โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา 

- เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562 
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- ส าหรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ท่ีมีอายุถึง 31 ธันวาคม 
2562 ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการต่ออายใุบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอยีดเงินลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัย่อย 8 บริษทั คือ บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากดั บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 
จ ากดั บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั บริษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั และบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นและมลูค่าเงินลงทุนแสดงดงัตาราง 
 

บริษัท ประเภทกจิการ 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั สถานพยาบาล 100 500.00 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั สถานพยาบาล 100 810.75 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 100 30.68 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ  ากดั 

สถานพยาบาล 70 210.00 

บริ ษัท  โ ร งพย าบาล รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั 

สถานพยาบาล 64.58 290.86 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 
จ ากดั 

สถานพยาบาล 100 1.00 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั สถานพยาบาล 100 1.00 
บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

สถานพยาบาล 80 0.80 

รวม 1,845.09 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนการด าเนินการของบริษทัฯ และมีศกัยภาพในการเติบโต มีผล
ประกอบการท่ีดี ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอให้
บริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้นอกจากบริษทัย่อยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัแลว้ บริษทัมี
นโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้ งน้ีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการด าเนินการต่อไป  
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4.2.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษัท
ดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริหารงานของบริษทัดงักล่าว โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทั 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษทั   : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107547000656 

ประเภทธุรกิจ  : โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน  : 1,100 ลา้นบาท ช าระเต็มมลูค่า 1,100 ลา้นบาท 

จ านวนหุ้นสามญั  : 11,000,000,000 หุ้น ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

ปีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  : 16 พฤษภาคม 2556 

รอบปีบญัชี   : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  

เวบ็ไซต ์   : www.chularat.com 

e-mail address  : chularat3@chularat.com 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

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

    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์  : 02 033 2900 - 99  

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างองิ   

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่นๆ 

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

อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์022672460-3 โทรสาร 022672465 

 

3. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

อาคาร C (อาคารจอดรถ) ห้อง Mail Room  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02 0099 726-50 โทรสาร 02 009 9001 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

ในระหว่างปี 2560ถึงปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บรายไดใ้นลกัษณะค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านักงานประกนัสังคม
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเง่ือนไขในการได้รับ
ค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวจะถูกก าหนดในสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยร์ะหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั กบั
ส านกังานประกนัสังคมโดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

ช่ือสัญญา  : สัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
 

ผู้ให้สัญญา : ส านกังานประกนัสังคม (“ส านกังาน”) 
 

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

วนัทีท่ าสัญญา : 13 พฤศจิกายน 2562 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ข้อตกลงว่าจ้าง : ส านกังานตกลงจา้งและสถานพยาบาลตกลงรับจา้งท าการให้บริการทางการแพทย์
แก่ผูป้ระกนัตน 
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หน้าทีข่องสถานพยาบาล  
 

: ให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนเช่นเดียวกบัคนไขข้องสถานพยาบาลในการ
ด าเนินงานปกติ 
- ให้การรักษาผูป้ระกันตนจนส้ินสุดการรักษา โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง และ

ค่าใชจ่้าย และไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทยจ์ากผูป้ระกันตน ยกเวน้ 
ค่าใชจ่้ายจากการบริการเพ่ิมเติม โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้ระกนัตนดว้ย 

- น าส่งเอกสาร หลกัฐาน สถิติ และรายงานเก่ียวกบัการให้บริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกนัตน รวมถึงขอ้มลูทางการเงินและผลการด าเนินงาน ให้แก่ส านกังาน 

 
หน้าทีข่องส านักงาน : จ่ายค่าจา้งแก่สถานพยาบาลเป็นค่าตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หัวขอ้ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                            บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)       าลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการจ 
หน้า 56 

 
 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 11,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558) 
ผู้ถือหุ้น  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูถื้อ
หุ้นท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ภายใตผู้มี้
อ  านาจควบคุมเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลสัสินทร์ 4,167,665,650 37.89 

 1.1 กลุ่มรตพิาณชิย์วงศ์ 2,957,960,050 26.89 

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

 1.1.3 คุณธชัชยั รติพาณิชยว์งศ ์ 187,816,550 1.71 

 1.2 กลุ่มพลสัสินทร์ 1,209,705,000 11.00% 

 1.2.1 คุณเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์* 368,587,850 3.35 
 1.2.2 คุณสุวิมล อธิกิจ 283,877,650 2.58 

 1.2.3 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์* 253,670,200 2.31 
 1.2.4 คุณพลสิน พลสัสินทร์ 15,745,250 0.14 

 1.2.5 นายแพทยพ์ลสันต์ พลสัสินทร์ 6,320,100 0.06 
 1.2.6 คุณปณิตตรา พลสัสินทร์ 338,600 0.00 

 1.2.7 
1.2.8 

คุณรุจี ทองประกอบ 
คุณประยงค ์ยิม้มาก 

59,900,450 
7,099,200 

0.54 
0.06 

 1.2.9 
1.2.10 
1.2.11 

คุณศิริพร  ตราศรี 
คุณกุลภา  พลสัสินทร์ 
คุณกฤษณ์  พลสัสินทร์ 

37,850,000 
86,554,400 
89,761,900 

0.34 
0.79 
0.82 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

2 กลุ่มปัญญาพล 2,044,345,650 18.58 

 2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล* 1,127,189,050 10.25 
 2.2 คุณกอบกุล  ปัญญาพล* 917,156,600 8.34 

3 บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 479,986,998 4.36 

4 คุณหญงิปัทมา  ลสีวสัดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63 

5 THE BANK OF NEW YORK MELLON 335,904,200 3.05 

6 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 200,000,000 1.82 

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 
NOMINEES LIMITED 

175,628,860 1.60 

8 กลุ่มอมรพิทกัษ์กูล 
8.1        คุณยรรยง อมรพิทกัษก์ลู* 
8.2        น.ส.ศมล อมรพิทกัษก์ลู 
8.3        นายแพทยธ์เนศ อมรพิทกัษก์ลู 
8.4        นางอญัชลี อมรพิทกัษก์ลู 

114,459,650 
49,552,150 
33,722,400 
18,685,100 
12,500,000 

1.04 
0.45 
0.31 
0.17 
0.11 

9 STATE STREET EUROPE LIMITED 113,737,168 1.03 

10 นายประชา ด ารงค์สุทธิพงศ์ 100,590,000 0.91 

11 ผู้ถือหุ้นอืน่ 2,868,026,524 26.07 

 รวม 11,000,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ : * ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 1 ไดพ้ิจารณาความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้น
ล าดบัท่ี 2-11 ตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้แลว้ และยืนยนัว่าไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ี
อยู่ภายใตผู้มี้อ านาจควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ในลักษณะท่ีเป็นตวัแทน 
(Nominee)   
 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่   
 ไม่มี 
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7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   
บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

หลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆแลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็น
อ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงาน
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 บริษทัย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษทัยอ่ยหลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เง่ือนไข
และขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนั และความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

ปี 2560 2561 2562 

ก าไรสุทธิ(ล้านบาท) 565.78 633.88 705.24 

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

เงินปันผล*(บาทต่อ
หุ้น) 

0.036 0.050 0.050 

รวมจ านวนเงินปันผล
จ่ายทั้งส้ิน(ล้านบาท) 

396.00 550.00 550.00 

อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ* 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 87 ร้อยละ 78 

 
หมายเหตุ  * อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  รวบรวมขอ้มูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และการจ่ายเงินปันผลประจ าปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการประจ าปีนั้นๆ    
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2562 
1 นาย เกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ 

และประธาน
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการที่ด ี

6/6   1/1  

2 นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์ *  กรรมการและ
ประธาน
กรรมการบริหาร 

6/6     

3 นาย อภรุิม ปัญญาพล * กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง (แต่งตั้ง 13 
ธันวาคม 2561) 

6/6    2/2 

4 นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง * กรรมการ 6/6     
5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์  กรรมการและ

กรรมการบริหารและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

6/6    2/2 

6 นางกอบกลุ ปัญญาพล  กรรมการ 6/6     
7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล  กรรมการและ

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทนุ
และการบริหารความ
เส่ียง 

6/6  2/2  2/2 

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์  กรรมการและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

6/6    2/2 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการก ากบัดูแล

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

8. โครงสร้างการจัดการ 
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2562 
กิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 
และกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทนุ
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 นายแพทยพ์ินิจ กลุละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/6  2/2   

13 นายแพทยย์ุทธนา  
สงวนศกัดิ์ โกศล 

กรรมการบริหาร และ 
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง (ด  ารง
ต าแหน่งถึงวนัที่ 13 
ธันวาคม 2561) 

-     

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

-    2/2 

 
หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล 
กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 
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โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
                 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการหลกั 6 ชุด ไดแ้ก่  
 1) คณะกรรมการบริษทั                           
 2) คณะกรรมการบริหาร  
 3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
 6) คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเส่ียง   
 โดยคณะกรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเ ก่ียวข้อง โดย
คณะกรรมการดงักล่าวมีขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
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1. คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มี จ  านวน 12 ท่านประกอบดว้ย 
  รายช่ือ      ต าแหน่ง 

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

 โดยมี นาง วนัดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

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

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

1. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษทัฯ  

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

บญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้
บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือ
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมติัร ายการท่ี
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คณะกรรมการบริษทั  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท า
กบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ  ควบคุม ก ากบั ดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองต่อไปน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งการรับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ  การแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

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

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  หรือเขา้

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัฯ 
ท าข้ึน หรือถือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งลาออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม 
ถา้จ  านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
นั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

2.  คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ      ต าแหน่ง 

1. นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์    ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล    กรรมการบริหาร 
3. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ      กรรมการบริหาร 
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4. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์    กรรมการบริหาร 
 
โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

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

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

3. มีอ  านาจแต่งตั้ งและควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

4. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมติั 

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

6. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

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

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

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

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

11. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งน้ี อ  านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ี

คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือบริษทัฯ ยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  
 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 3 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ      ต าแหน่ง 

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

ทั้งน้ี นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน โดยมี นางสาว 
เขมกุลกร  ตุม้ทอง   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ   

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
  หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
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- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
  (Charter)  
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไป
ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 5 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ         ต าแหน่ง 

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

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  
1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
และกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้ 
2. พิจารณาสรรหาเพ่ือเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีต าแหน่ง
ว่างลง รวมทั้งก  าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. เสนอนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส าหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
และบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
4. เสนอเกณฑก์ารประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพ่ือน าไปประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการในองคร์วม  
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5. ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพ่ือก าหนดการให้โบนสั โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนๆ และการข้ึนเงินเดือนประจ าปีของบริษทั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการ
พิจารณาประกอบ 

 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

    คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ                         ต าแหน่ง 

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

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1. ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
3. ทบทวนหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคัญ 

แนวทางการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจของบริษทั 

4. รายงานผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท และก าหนดแนวทางในการ
รายงานผลการปฏิบติัตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการก ากบัดูแลกิจการอาจไดรั้บ
แต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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6. คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

    คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 6 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ         ต าแหน่ง 

               1.นายอภิรุม  ปัญญาพล            ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์            กรรมการ 
 3.แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ            กรรมการ 
 4.นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์                     กรรมการ 
 5.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู            กรรมการ 
 6.นายสมยศ  ญาณอุบล             กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1. ก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การลงทุน 

2. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน  ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได ้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของ
แต่ละโครงการ  ซ่ึงโครงการลงทุนหมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจ าปีของบริษัท 
(Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนใน
โครงการ ธุรกิจ หรือบริษทัใหม่โดยบริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือน าเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษทั  เพ่ือประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษทั  
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ เข้าลงทุน และรายงาน

คณะกรรมการ เพ่ือรับทราบ รวมถึงจดัให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงจากการ
ลงทุน 

5. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร ทั้งความเส่ียง
จากภายนอกและภายในองคก์ร  

6. ก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียงเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในส่วน
งานต่างๆ ขององคก์รตามความรับผิดชอบ  

7. พฒันาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้
สอดคลอ้งตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

8. รายงานความเส่ียงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียงอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 

8.2 ผู้บริหาร  
                       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน  ดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2562 

นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์ 
ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
24/24 

นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล 
รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 
และกรรมการบริหาร 

24/24 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 
รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
และกรรมการบริหาร 

24/24 

นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

และกรรมการบริหาร 
24/24 

นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน , เลขานุการ
กรรมการบริหาร 

24/24 

นางประคอง วิจกัรขโณดม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 24/24 
 
ขอบเขตอ านาจผู้บริหารในการอนุมตัวิงเงิน  
              กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอ  านาจสูงสุดในการอนุมติัรายการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ มีอ  านาจ
อนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ หากเกิน
จากวงเงิน 2 ลา้นบาทให้น าเสนอผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจอนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ
ในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะตอ้งอยู่ในงบประมาณการ
ลงทุนประจ าปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 
8.3 เลขานุการบริษัท  
             คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2555 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2555  และก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล
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และรายการสนเทศในงานท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

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

 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัจบการศึกษาระดบับญัชีหรือกฎหมายและไดผ้า่นการ
อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัแลว้ 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
                บริษทัมีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยไดมี้การเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของโบนัส  และเบ้ียประชุมรายคร้ัง  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงจ่ายในรูปแบบของเบ้ียประชุมรายคร้ัง  โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วน
คณะกรรมการบริหารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
               ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และข้ึนอยู่กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
              ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัปี 2562 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผุถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดเผยจ านวน
เงินเป็นรายบุคคลและไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารไวด้งัน้ี 
 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  
      ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม และโบนสัประจ าปีท่ีค านวณ
จ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ดงัน้ี                                                            
(หน่วย: บาท)  
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ที ่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ธันวาคม 2562 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการทีด่ี 

กรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
ลงทุนและการ
บริหารความ

เส่ียง 

โบนัสประจ าปี รวม 

1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

180,000 
 

20,000 
  

300,000 500,000 

2 นายแพทยก์  าพล  พลสัสินทร์ กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

120,000 
    

250,000 370,000 

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล  กรรมการ   และประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

120,000 
   

40,000 250,000 410,000 

4 นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง  กรรมการ 120,000 
    

250,000 370,000 

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์ กรรมการ และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

120,000 
   

20,000 250,000 390,000 

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล  กรรมการ 120,000 
    

250,000 370,000 

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ลู  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

120,000 
  

20,000 20,000 250,000 410,000 

8 นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  
 
 
 

กรรมการ และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

120,000 
   

20,000 250,000 390,000 
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9 นาย มานิต เจียรดิฐ  * ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

120,000 150,000 10,000 20,000 
 

250,000 550,000 

10 นาย สมยศ  ญาณอุบล * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

120,000 100,000 10,000 20,000 20,000 250,000 520,000 

11 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี  และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

120,000 100,000 10,000 20,000 
 

250,000 500,000 

12 นายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์* กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

120,000 
  

40,000 
 

250,000 410,000 

13 นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิ
โกศล 

ท่ีปรึกษากรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง        

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง     

20,000 
 

20,000 

15 แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ  สันทดักล
การ 

กรรมการลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง     

20,000 
 

20,000 

รวม 1,500,000 350,000 50,000 120,000 160,000 3,050,000 5,230,000 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย  เงินเดือนและโบนัส ให้กบัผูบ้ริหาร จ านวน 5 รายรวมทั้ง

ส้ิน  12.67 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยใ์ห้กบัผูบ้ริหารจ านวน 4 
ราย รวมทั้งส้ิน  23.72  ลา้นบาท  

หมายเหตุ : ผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน ในปี 2562 ไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเน่ืองจากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่
ในระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

(2) ค่าตอบแทนอืน่   
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบนอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
ตารางดา้นบน ส่วนค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริหาร บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
-เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

โดยในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.11 ลา้นบาท  
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ รถประจ าต าแหน่ง โทรศพัทมื์อถือ 

รวมทั้งค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถประจ าต าแหน่งและโทรศพัทมื์อถือ  เช่น ค่าน ้ ามนัรถ และค่าบริการโทรศพัทร์ายเดือน เป็นตน้  
 

8.5 บุคลากร 
 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,612 คนโดยในปี  2562 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งส้ิน  733.47 

ล้านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 775.56 ลา้นบาท   

จ านวนแพทย ์พนกังานและผลตอบแทน 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2562 

บริษทั
โรงพยาบ

าล 
จุฬารัตน์
จ ากดั 

บริษทัคอน
วีเนียนซ์
ฮอสพิทอล
จ ากดั 

บริษทั
บางปะ
กงเวชช
กิจจ ากดั 

บริษทั
โรงพยา
บาลชล
เวชจ ากดั 

บริษทั 
สตัยบุตร 
อินเตอร์
เนชัน่แนล 
จ ากดั 

บริษทั 
โรง

พยาบา
จุฬารัตน์ 
อาคเนย ์
จ ากดั 

บริษทั 
โรง

พยาบา
รวม
แพทย์
ฉะเชิงเท
รา จ ากดั 

บริษทั 
ไทยแอ
มดอน 
จ ากดั 

รวม 

แพทยป์ระจ า 61 38 30 3 8 18 6  164 

แพทยน์อกเวลา 208 125 89 33 75 64 64  658 

พยาบาล 691 390 269 55 108 144 25  1,682 

เภสัชกร 34 17 10 - 5 4 4  74 

นกัรังสีเทคนิค 18 5 5 1 2 3 2  36 

เทคนิค 14 12 9 2 3 5 3  48 
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การแพทย ์

พนกังานอ่ืนๆ 768 306 255 56 124 111 151 1 1,772 

รวม (คน) 1,794 893 667 150 325 349 255 1 4,434 
ค่าตอบแทน
พนกังาน(ลา้น
บาท) 

733.47 284.36 209.28 45.59 81.63 100.02 53.54 1.14 1,509.03 

  

 บริษทัฯมีการเพ่ิมจ านวนแพทยแ์ละพนกังาน เพ่ือรองรับแผนการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ  และในปี 2561 บริษทั
ได้ เ ปิดด า เ นินก ารโร งพย าบาลแ ห่ งให ม่จ านวน  2  แ ห่ ง  ในจังหวั ดปร า จีน บุ รี  และจังหวัดฉะ เ ชิ ง เ ทร า
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9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ มีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้าง

ความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบายและหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูริ้เร่ิมมีส่วนร่วมในการจดัท าและอนุมติันโยบาย ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงก าหนด
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี  

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ ผูถื้อหุ้นรายย่อย โดยสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ 
ขายโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการ
ไดรั้บข่าวสาร ขอ้มลูของบริษทัอยา่งครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2562 บริษทัไดด้  าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นใน
การร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ข้ึน โดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.  บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ เพ่ือแจง้วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ 

และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิไดเ้ต็มท่ี โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดง

ในวนัประชุม เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ี 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้น บริษทัมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั โดย

ในกรณีของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไดเ้ปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมปี 

2562 อยา่งนอ้ย 30 วนั 

3. บริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท่ีไดจ่้ายให้กรรมการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนเบ้ียประชุม รวมถึง

อตัราจ่ายเบ้ียประชุมต่อคร้ังและจ านวนคร้ังท่ีจดัประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะ

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ห็นยอดค่าตอบแทนเบ้ียประชุมรวมท่ีจ่ายทั้งปีและน าเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บ าเหน็จ 

โดยมีหลกัเกณฑพิ์จารณาจ่ายเงินโบนสั/บ าเหน็จ ประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งส้ิน

9. การก ากับดูแลกิจการ 
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ไม่เกินวงเงินท่ีน าเสนอต่อปีและให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมติัในวาระการพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2562 บริษัทได้

ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพ่ิมในกรณีค่าตอบแทนท่ีไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกคร้ังว่าไม่มี เช่น 

ค่าตอบแทนประจ า และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใชห้นังสือ

มอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นสามารถ 

Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 

5. เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษทัได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โค้ด 

พร้อมจดัท าบตัรลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพ่ือให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแต่ละ

วาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ นอกจากน้ี เม่ือจบการประชุม 

ผูถื้อหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได ้

6. ก่อนเร่ิมเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ได้มอบหมายให้

เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

และระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ 

ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆอย่าง

เพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผูบ้ริหารจะให้ความส าคญักบัทุกค าถาม และตอบขอ้

ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น 

7. เลขานุการบริษทัไดบ้นัทึกการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โดยบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

อย่างละเอียดและไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั

หลงัการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถ

ตรวจสอบได ้
 

หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้น
รายยอ่ยนกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ โดยไดด้ าเนินการต่างๆ เช่น 

1. มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทั และกรรมการอิสระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอ
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เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นตามความ

เหมาะสมต่อไป 

2. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับ

การประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ ตามแบบ

ท่ีกระทรวงพาณิชยก์  าหนดโดยจดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และไดเ้สนอกรรมการอิสระ

หน่ึงท่าน เป็นผูรั้บมอบอ านาจในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ี

ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มลูประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหัน 

4. บริษทัให้ความส าคญัในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ

รายการระหว่างกนั และมีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในกรณีท่ีบริษัทตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการนั้นๆ 

5. บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเส่ียง และจัดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยต่์อคณะ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบัแจง้บริษทัภายในสามวนัท าการ 
 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน อนัจะส่งผลถึงความมัน่คง
และด าเนินธุรกิจไปไดต้ามท่ีคาดหวงั และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ส าคญัของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคับบริษัท เช่นสิทธิในการตรวจสอบ
จ านวนหุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ข้อมูลแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั ทนัเวลาและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของ
บริษทัอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษทัให้บริการแก่ผูป่้วยอยา่งมีจริยธรรมและในระดบัคุณภาพท่ีสูงสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
ความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส าคญั คณะกรรมการความเส่ียงของโรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการ
ดูแลพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพฒันาคุณภาพของการบริการผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึง
ความตอ้งการและความคิดเห็นของผูป่้วย พร้อมทั้งรับขอ้ร้องเรียนของผูป่้วย นอกจากน้ี บริษทัมีโครงการวดัระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้/ผูป่้วย ท่ีมีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ 
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พนักงาน: บริษัทเช่ือมัน่ว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดงันั้นจึงให้โอกาสในการท างานท่ีเท่าเทียมกนั และมี
มาตรการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้งแผนระยะสั้ นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดท ากระบอก
เงินเดือนรายต าแหน่ง รายบุคคล  และการจดัท าเส้นทางกา้วหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กบัพนักงาน   รวมทั้งจดัท าแผนการ
พฒันาบุคลากรโดยการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล ( Individual Development Plan: IDP) เพ่ือสร้าง/เพ่ิม
แรงจูงใจ และเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรอยา่งเต็มความสามารถ ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
ทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจนทกัษะทางเทคนิค เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึนโดยก าหนดให้พนกังานวิชาชีพตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และบริษทัฯไดจ้ดัฝึกอบรม
พนกังานวิชาชีพพยาบาลร่วมกบัสภาการพยาบาลเพ่ือนบัเป็นชัว่โมงในการพฒันาความรู้ความสามารถ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไป
นบัเป็นจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมในวิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนั้นๆไดอี้กดว้ย  ในส่วนของพนักงานสนับสนุนทัว่ไปตอ้ง
เขา้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 18 ชัว่โมงต่อคนต่อปี แผนฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานไดจ้ดัท าข้ึนทุก
ปีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอและครอบคลุมพนกังานทุกกลุ่มของบริษทั     

นอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังานซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้ร้องเรียน
กบัผูบ้ริหารโดยตรง และโครงการขอ้เสนอแนะและนวตักรรม ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจดัเวทีน าเสนอผลงานผ่านนิทรรศการนวตักรรม
ท่ีจดัข้ึนปีละหน่ึงคร้ังเพ่ือให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมทั้งบริษทัมีนโยบายจดักิจกรรมการพฒันา
องคก์ร Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนักงานท่ี
ร่วมงานกบับริษทัมาอยา่งยาวนาน  

บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรตอ้งไดรั้บการ
ตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบติังานและมีภูมิคุม้กนัโรคท่ีจ าเป็น เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภัยจาการติดเช้ือด้วยโรค     ท่ี
ป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน รวมทั้งตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปีเพ่ือติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนักงานตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีแยกตามอายุ และความเส่ียง   หลงัจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามยัร่วมกบัฝ่ายบุคคลก็จะน าผลการตรวจ
สุขภาพมาจดักลุ่มพนกังานกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัฯลฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ิมความรู้
ความเขา้ใจและแนวทางการลดความเส่ียง จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพ่ือประเมินซ ้ าและให้ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติมจนกว่า
ผลการตรวจจะเขา้สู่เกณฑป์กติหรือสามารถควบคุมได ้นอกจากนั้นบริษทัมีนโยบายให้พนกังานทุกคนรับวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุก
ปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาด  

ส่วนเร่ืองการดูแลป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและความปลอดภยัจากการท างาน บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและคน้หาสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังาน ตลอดจนความปลอดภยัทั้ง
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก รวมถึงปัจจยัเส่ียง  เพ่ือน ามาจดัท าแผน/มาตรการต่างๆเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง โดยมีการ
ติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 
รวมถึงการทบทวนแผนประจ าปีอย่างต่อเน่ือง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบผลการด าเนินการ (นโยบาย
เก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานเป็นหน่ึงในมาตรฐาน HA : Hospital Accreditation /JCI: Joint 
Commission International Standard ท่ีให้ความส าคญัอยา่งมากในการรับรองมาตรฐาน)     

บริษทัเช่ือว่าประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี ยอ่มเกิดจากความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน จึงมุ่งมัน่ในการสร้างและ
มีการส ารวจความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการของบริษัทในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทั
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้และคู่สัญญา และจ่ายช าระหน้ีคู่คา้และคู่สัญญาอยา่งตรงเวลา 

เจ้าหนี:้ บริษทัยึดมัน่ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการ
กูย้ืมเงินดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายช าระหน้ีตรงเวลา บริษทัเช่ือว่าการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเจา้หน้ี 
รวมทั้งการสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นความรับผดิชอบท่ีบริษทัพึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

คู่แข่งทางการค้า: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง
การคา้อยา่งสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือว่าคู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิง่ข้ึนแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สังคม: บริษัทได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ข้ึนเพ่ือก ากบัดูแลและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ือสังคม ทั้งในระดบั
องค์กร และระดบัพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษา
เน้ือหาเพ่ิมเติมไดท่ี้ หัวขอ้ ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนักลงทุน
อยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เขา้ถึงง่าย เพ่ือให้ ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนไดรั้บสารสนเทศอยา่งกวา้งขวาง โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และข้อบงัคับต่างๆ ท่ีก  าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดขอ้มลูต่างๆท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี 
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงจ านวนคร้ังในการเขา้ประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 

บริษทัมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น แบบ 
56-1 รายงานประจ าปี  เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอ่ืนๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทัในหัวขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มลูให้ทนัการอยู่เสมอ การพบปะกบันักวิเคราะห์และผูจ้ดัการกองทุน ( 
Company Visit, Site Visit, Analyst Meeting, One on one and Group Meeting ) 30 คร้ังในปี 2560 และ 21  คร้ังในปี 2561 และ 
32 คร้ังในปี 2562  

การเขา้ร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในประเทศไทย ( 10 คร้ังในปี 2562 ) และต่างประเทศ อาทิ
เช่น ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์  ( 5 คร้ังในปี 2560, 4 คร้ังในปี 2561 และ 1 คร้ังในปี 2562 ) การประชุมทางโทรศพัทร์ะหว่าง
ผูบ้ริหารกบันกัลงทุน ( 20 คร้ังในปี 2560 , 30 คร้ังในปี 2561 และ 40 คร้ังในปี 2562 ) นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการแถลงข่าว
ต่อส่ือมวลชนส าหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สาธารณชนไดรั้บรู้ขอ้มลูอยา่งทัว่ถึง  บริษทัไดจ้ดั
ให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการบริษทัและหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ   
สามารถติดต่อขอขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท ์02-0332900 ต่อ 3325  อีเมล์ ir@chularat.com , companysecretary@chularat.com และ
เวบ็ไซต ์www.chularat.com 

http://www.chularat.com/
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รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

ที ่ รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียน ณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ
เปลีย่นแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 23 สิงหาคม 2561 30 ธันวาคม 2562 

1 
นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
* 

ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

368,587,850 368,587,850 ไม่มี 

2 
นายแพทยก์  าพล 
พลสัสินทร์* 

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

253,720,200 253,670,200 (50,000) 

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * 
กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง 

1,127,189,050 1,127,189,050 ไม่มี 

4 
นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง 
* 

กรรมการ 6,208,800 5,450,000 (758,800) 

5 
นายแพทยสุ์ชาย เหล่า
วีรวฒัน ์

กรรมการ, 
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

11,859,500 8,909,500 (2,950,000) 

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 927,156,600 917,156,600 (1,000,000) 

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ลู 

กรรมการ, กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

49,552,150 49,552,150 ไม่มี 

8 
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 

กรรมการ และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

1,994,750,400 1,994,750,400 ไม่มี 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ, 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

700,000 700,000 ไม่มี 
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ที ่ รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียน ณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ
เปลีย่นแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 23 สิงหาคม 2561 30 ธันวาคม 2562 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล 

กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ, 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี, กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 

กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ, 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

12 
นายแพทยพิ์นิจ 
กุลละวณิชย ์

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์  าพล พลัสสินทร์  นายเกรียงศกัด์ิ พลัสสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล 
กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆดา้น กรรมการทุก
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทั นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงการประเมินผลเพ่ือน ามาสู่การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณของบริษทัทุกปี  และจดัให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้กบับริษทัและความ
มัน่คงสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ  านวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ และนายอภิรุม ปัญญาพล 

และนายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนางกอบกุล ปัญญาพล และนางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  และนายยรรยง อมรพิทกัษ์กูล  
และนายมานิต  เจียรดิฐ และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์

2. กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ และนายแพทยสุ์ชาย   เหล่า
วีรวฒัน ์

3. กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์ กลต. ก าหนด จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายมานิต    
เจียรดิฐ นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กุลละวณิชย ์

กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจ านวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

การแยกต าแหน่ง: บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง
อย่างชดัเจน โดยกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 
ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วน
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจะไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานภายใตแ้ผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีก าหนดไว ้และ
ควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจ าปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั  

ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือระดมความเห็นเพ่ือน าความเห็นมาพฒันาแผนการพฒันาองคก์รให้รอบดา้นมากข้ึน 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษทัตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะไดรั้บจากการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน  จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ี
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพ่ือให้สามารถจดัสรรเวลาให้แต่ละบริษทั 
ไดอ้ยา่งเพียงพอ แต่จะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ ส่วนผูบ้ริหารนั้น นอกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแลว้  กรรมการผูจ้ดัการ Corporate Chief 
Executive Officer และผูบ้ริหารของบริษทั  สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอ่ืนอีกไม่เกิน 3 
บริษทั และการรับต าแหน่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งนางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือท า
หนา้ท่ีดูแลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี และจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด   
นอกจากน้ียงัช่วยให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบเก่ียวขอ้ง
กบัการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ประสานงานดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้มีการปฏิบติั
ตามมติคณะกรรมการ  และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  
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2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

             คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกคน ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูถื้อหุ้นรายย่อย เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
บริษัทมีการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความ
รับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นภายใต้
กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และภายใตก้ฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบั
ของบริษทั และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูริ้เร่ิม  มีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย

ดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการจะได้จัดให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และหน่วยงานก ากับ

ปฏิบติังานให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ  

 จรรยาบรรณธุรกจิ  บริษทัฯไดก้  าหนดนโยบายพร้อมคู่มือเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่าย

บริหาร และพนกังานเพ่ือให้ผูเ้ก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ

ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน

และสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษทัฯไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บน

หลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยก าหนดให้

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบถึงความสัมพนัธ์หรือ

การเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ  านาจอนุมติั

ในธุรกรรมนั้นๆ   เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณา

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ

โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจ าเป็นไวใ้นงบการเงิน 

รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แลว้ 

 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  บริษทั ไดใ้ห้ความส าคัญกบัระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายท่ีดีภายในองค์กรเพ่ือลดความเส่ียงในการด าเนินงาน และเพ่ือให้มี

คุณภาพในระบบงานและในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้ถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการ

ใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร

เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท างานท่ีอิสระ และมีการถ่วงดุลอ านาจ หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การบริหารความเส่ียง  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือทบทวนระบบ

หรือกลไกในการประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหา

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่าย

บญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้ง

สารสนเทศทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ี

ส าคญั ทั้งขอ้มลูทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 
 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัของกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือรับทราบและร่วมตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยในแต่ละปี บริษทัก าหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัปีละ 6 คร้ัง โดยมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจดัประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น
เพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน  กรรมการทุกคนตอ้งมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุม
ทั้งปี ในปี 2562 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการจ านวน 6 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ใน
ขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร 
             ในการประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 (67%) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกคร้ังต้องมีประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านท่ีให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองค์ประชุมในวาระนั้น ซ่ึงมีการก าหนดวาระการประชุม
ล่วงหนา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้สู่
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็น
วาระการประชุมได้   เลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ ัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆส่งให้
คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาหาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม 
            โดยปกติการประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง และในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลา
อยา่งเพียงพอท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะน าเสนอรายละเอียดของวาระไดช้ดัเจนและมากพอท่ีคณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ
ไดอ้ยา่งรอบคอบ และไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
จะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดับสูงจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วม
ประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้สามารถน าไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
             เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งให้ท่ีประชุมกรรมการ
รับรองความถูกตอ้งในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มี
ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุด และเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุม และลง
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ลายมือช่ือโดยประธานกรรมการบริษทั เพ่ือรับรองความถูกตอ้งแลว้ ทั้งเอกสารตน้ฉบบัและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกบั
เอกสารประกอบการประชุมอยา่งครบถว้น เพ่ือให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบและอา้งอิงได้ 
 

4. การประเมนิผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล 

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  

ผลการประเมนิ ปี2560 ปี2561 ปี2562 

1.คณะกรรมการทั้งคณะ 99.76% 96.06% 97.45% 

2.ประธานกรรมการบริษทั 97.00% 100.00% 100.00% 

3.กรรมการผูจ้ดัการ 99.77% 97.50% 98.18% 

4.คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 98.95% 95.83% 100.00% 

5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 96.00% 89.00% 92.00% 

6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 92.85% 86.16% 92.86% 

7.คณะกรรมการบริหาร NA 96.02% 94.32% 

8.คณะกรรมการตรวจสอบ NA 95.24% 100.00% 

 
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 
               การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ จดัให้ประเมินปีละคร้ัง 
โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ในการประเมินตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการ,คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูแ้จกใบประเมินให้กบักรรมการ
บริษทัแต่ละท่านและรวบรวมน ามาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษทัอนุมติั และน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ัง
ถดัไป 
 
 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ: 
 ระดบั 1  ปรับปรุง        ระดบั 2  พอใช ้      ระดบั 3 ดี       ระดบั 4 ดีมาก         
 
เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมนิ 

1. คะแนนมากกว่า 90%            แปลผลในระดบั ดีมาก 
2. คะแนนมากกว่า 80%-90%    แปลผลในระดบั  ดี และยอมรับได ้
3. คะแนนมากกว่า 70%-80%    แปลผลในระดบั  พอใช ้ตอ้งแกไ้ขภายใน 90 วนั 
4. คะแนนนอ้ยกว่า 70%           แปลผลในระดบั  ปรับปรุง ตอ้งน ามาพิจารณาและแกไ้ขภายใน 30 วนั 
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1 นายเกรยีงศกัดิ ์พลสัสนิทร์ /
2 นายแพทยก์ าพล พลสัสนิทร์ /
3 นายอภริมุ ปัญญาพล / /
4 นายแพทยว์ชิติ  ศริทัิตธ ารง /
5 นายแพทยส์ชุาย  เหลา่วรีวฒัน์ /
6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล /
7 นายยรรยง  อมรพทัิกษ์กลู /
8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสนิทร์ /
9 นายมานติ เจยีรดฐิ / / /
10 นายชยวฒัน ์ พเิศษสทิธิ์ / / /
11 นายสมยศ    ญาณอบุล / / / / / /
12 นายแพทยพ์นิจิ  กลุละวณิชย์ /
13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัดิโ์กศล

14 แพทยห์ญงิชตุมิา  ป่ินเจรญิ

15 นางวนัด ี พศินุวรรณเวช / / / / /

รายชือ่กรรมการ

หลกัสูตร

ผู้ประเมนิและผู้ถูกประเมนิแสดงตามตาราง 

ผูป้ระเมิน 
ผูถู้กประเมิน 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดยอ่ย 
1.กรรมการบริษทั   ไม่ประเมิน  ไม่ประเมิน 

2.ประธานกรรมการบริษทั    ไม่ประเมิน 
3.กรรมการชุดยอ่ย ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน  

     หมายถึง การประเมิน 
 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการทุกท่านตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดย
จดัท าแผนการพฒันาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล มีการจดัเตรียมขอ้มูลและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  รวมทั้ง
ขอ้มลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  ผูบ้ริหารท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก  กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ตลอดจน
ผูบ้ริหาร  บริษทัฯจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ริหารใหม่ทุกคร้ังตามหัวขอ้ท่ีก  าหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
ผูบ้ริหารใหม่  เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 นอกจากน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม
และการสัมมนา ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยกรรมการไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตร การเป็นกรรมการ
บริษทัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัต่อไปน้ี 
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9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 
9.2.1  กรรมการอสิระ 
           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แต่งตั้ งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั เพ่ือ
ก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมี
คุณสมบติัขั้นต ่าตามหัวข้อข้างล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  เพ่ือ
พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการ
ตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ี
กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระ
หน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  หรือตั้งแต่ 20 ลา้น
บาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี
ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาต
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

 ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้
พร้อมกบัการรายงานขอ้มลูประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของบริษทัฯ  
 
9.2.2  กรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัความ
เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ   
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรู้
ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงก ากบัดูแลรายงานทางการ
เงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 
ปี  ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  มีเหตุผลอนัสมควร  คณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนัก็ได ้
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9.2.3  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

บริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ซ่ึง
กรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ  และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมหุ้นท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม  ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคน
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้นั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้
มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

5. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดงักล่าว เพ่ือพิจารณ า
คุณสมบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลาย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ย
คะแนนท่ีมีอยูท่ ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลือกและน าเสนอ
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติดงักล่าวของ
คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูเ่วน้แต่วาระของ
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กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
พิจารณาเบ้ืองต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ให้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือช่วยพิจารณาทบทวนและก ากบัติดตามเก่ียวกบัแผนหรือแนวทางในการด าเนินการคน้หาผูสื้บ
ทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รรวมถึงการก าหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์รทั้งในระยะสั้ น
และระยะยาวและหลกัเกณฑก์ารประเมินให้ครบถว้น 
 
9.3 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

          ท่ีผา่นมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ด าเนินการโดย
ฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ี
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้  าหนดให้บุคคลท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมติัจากกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคัญในระดับ
เดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็น
ตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 
       นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจากบริษทัตอ้งก ากบัดูแลให้
บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยให้ครบถว้นถูกตอ้ง 
รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ หน้า 91 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

- ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่
เลขานุการบริษัทฯ ในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยเ์พ่ือจัดท าบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
รายบุคคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป  

-  บริษัทฯ จะก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 
ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อ
บุคคลอ่ืน 

บริษัทฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระท าและความร้ายแรงของความผดินั้นๆ 

 
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
บริษทั และบริษทัยอ่ยไดว้่าจา้ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตรวจสอบบญัชีงบการเงินแยกรายการบริษทั  ทั้งน้ีงบการเงิน

ของบริษทั โรงพยาบาลจุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)   มีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีปี 2562 คิดเป็นจ านวน 1.62 ลา้นบาท 
2. ค่าบริการอ่ืน (non audit fee) 
ไม่มีการให้บริการอ่ืนๆ 
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9.6   การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
ตารางสรุปการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือกรรมการ  
(จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ  านวน

คร้ังท่ีประชุม) 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

การเขา้ร่วมการ
ประชุมผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กิจการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและ
บริหารความ

เส่ียง 
 นาย มานิต      เจียรดิฐ  5/5  1/1 2/2 1/1  
 นาย สมยศ      ญาณอุบล  5/5  1/1 2/2 1/1 2/2 
 นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  5/5  1/1 2/2 1/1  
 นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์  24/24 1/1    

 นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล  24/24 1/1    

 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  24/24 1/1   2/2 

 นายแพทย ์สุชาย  เหล่าวีรวฒัน์  24/24 1/1   2/2 

 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช  24/24 1/1 2/2 1/1 2/2 

 นางประคอง  วิจกัขโณดม  24/24 1/1    
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บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ท่ีให้การดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยตั้งแต่
ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มายาวนานกว่า 30 ปี มีพ้ืนท่ีให้บริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง พร้อมบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลไดโ้ดยง่าย ดว้ยการ
สมคัรเขา้ร่วมเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาประกนัสังคมเป็นโรงพยาบาลแรกๆ ของประเทศ ในปีพ.ศ. 2533 เพ่ือดูแลประชาชนใน
พ้ืนท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และผูป้ระกนัตน  

จากการจุดเร่ิมตน้ เม่ือกว่า 30 ปีท่ีแลว้จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้  าเนินธุรกิจควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยน า Core Competency หลกัขององค์กรดา้นการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพมาสนับสนุนการด าเนินงานดา้น
สาธารณสุข สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้งานการส่งเสริมให้สังคมมีสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ลูกฝัง
ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืผา่นค่านิยมขององคก์ร (Core Value) เพ่ือให้ทุกคนในบริษทัฯ ไดต้ระหนักและ
ปฏิบติัตามจนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์”  
iCare 

I 

International Patient Safety – ยดึเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นส าคญั 

Integrity - เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม 

Innovation - สร้างสรรคว์ิธีการใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาองคก์ร 

C 
Care - ใส่ใจ ดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 

Change - พร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน 

A Accountability - มีความรับผดิชอบและเป็นท่ีศรัทธาของสังคม 

R Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล 

E 

Engagement - มีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 

Education - ศึกษาพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

Environment - ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 
10.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ได้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ 
ภายใตค่้านิยมขององค์กร iCare (Integrity, Accountability) โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้ น แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลอย่างโปรงใส ดว้ยการรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทั ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า

เทียมกนัสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง โดยผา่นการตรวจสอบจากส านกังานบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR) 
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บริษทัฯ ก าหนดห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ และไม่ให้ด าเนินการใดๆ ใน
ลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  

บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัเสรี ไม่ผกูขาดทางการคา้ดว้ยก าหนดแนวทางปฏิบติัในกระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้งให้มี
ความโปร่งใส ดว้ยวิธีการสรรหาคู่คา้ท่ีเป็นธรรม เช่น การจดัประมลู ท่ีมีทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้าง และการประมลูยาและ
เวชภณัฑ์ การเปิดโอกาสให้บริษทัต่างๆเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเ ป็นในส่วนของ
เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์รวมถึงการจัดซ้ือท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจทัว่ไป โดยทางบริษัทฯ ได้ก  าหนดให้
กระบวนการจดัซ้ือจะตอ้งมีคู่เปรียบเทียบน าเสนอแนบการพิจารณาอนุมติัทุกคร้ัง   

บริษทัฯ มีการจดัท าสัญญาเพ่ือสร้างความมัน่ใจและแสดงถึงโปร่งใสให้กบัคู่คา้ พร้อมปฏิบติัตามสัญญา ข้อตกลง 
หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้  รวมถึงร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการเกิดความเสียหายในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่
สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่าย 

บริษทัฯ มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ วงเงินอนุมติั และขอบเขตตดัสินใจตามต าแหน่งหน้าท่ีและล าดบั
ขั้นท่ีสามารถตรวจสอบความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้สามารถเรียกดูประวติัการสั่งซ้ือยอ้นหลงัได ้เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบการสั่งซ้ือ
สินคา้และบริการ 

บริษทัฯ ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยมีการก าหนดให้จัดซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบ
ตวัอักษรต่างๆ พร้อมมีบทลงโทษของผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาตามนโยบายความมัน่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Systems Security Policy) 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการให้บริการอยา่งมีคุณภาพ ปลอดภยั รวดเร็ว ไดม้าตรฐาน 
บริษทัฯ มีการให้ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  ไม่แฝงไวด้ว้ยการโฆษณาเกินจริง 
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน ความไม่พอใจท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบด าเนินการตอบสนองต่อ

ขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงปัญหาดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นองค์กร บริษัทฯ จึงไดจ้ดัให้มีกลไกการ

ป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยวางแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและร่วมต่อตา้นปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
 
 การประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัฯ ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต และไดมี้การประกาศถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ผา่นทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่การอบรมพนกังาน ระบบอินทราเน็ท เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและน าไปปฏิบติั 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ หน้า 95 

10.3 การตดิข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล 
บริษทัฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษัทติดตามข่าวสารด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีเผยแพร่จากคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อยู่เป็นประจ า พร้อมทั้งมีการแจ้งต่อผูบ้ริหารให้ได้รับทราบเพ่ือเป็นกรณีศึกษาใน
ประเด็นดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 
10.4 การประเมนิความเส่ียงการเกดิทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ มีการประชุมหารือการเกิดความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดท าการประเมินความเส่ียง และ
วางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจข้ึน โดยผ่านการกลั่นกรองในคณะกรรมการบริหาร เพ่ือน าสู่การพิจารณาใน
คณะกรรมการความเส่ียงของบริษทัฯ   
 
10.5 การควบคุมและป้องกนัความเส่ียงในการเกดิทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีการก าหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน ติดตามแผนงานตามการประเมินความเส่ียงท่ีจดัท าข้ึน รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย เพ่ือให้การปฏิบติังานท่ีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยผูต้รวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ ไดก้  าหนดระเบียบการจดัซ้ือ จดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยก าหนดวงเงินอ านาจอนุมติัและ
วตัถุประสงคใ์นการท ารายการ ซ่ึงตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีชดัเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน 

บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มลูรวมถึงกระบวนการอ่ืนภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชีการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกรรมทางการเงินดงักล่าวเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บอนุมติัและเพ่ือการ
ด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 
 
10.6 การรายงานความเส่ียงการเกดิทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีการประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือรับฟังการรายงานผลการตรวจสอบ 
และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมวางแผนร่วมกนัในการป้องกนั 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ส าหรับพนักงานในองค์กร และบุคคลทัว่ไป หากมีการพบเห็น
การฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีรหัสการเขา้ถึงเฉพาะบุคคล จึงสามารถป้องกนัและคุม้ครองผูร้ายงานหรือร้องเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail Address 

แผนกตรวจสอบภายใน 02 033 2900 ต่อ 5090 internalaudit@chularat.com 

คณะท างานต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 02 033 2900 ต่อ 3325 anticorruption@chularat.com 

เลขานุการบริษทั 02 033 2900 ต่อ 3325 companysecretary@chularat.com 

 
10.7 แนวทางปฏบิัตใินกรณมีผีู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  

บริษทัฯ ไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติั ในกรณีมีผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริต ให้คณะท างานไดมี้การตรวจสอบ 
หาขอ้มลูประกอบ โดยยดึตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีร่วมกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวทางปฏิบติัของโรงพยาบาล
และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงหากพบว่ามีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานส่ิงท่ีพบต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือให้มีการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนทนัเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษทัท่านใดท่ีมีการกระท าท่ีฝ่าฝืน
นโยบายบริษัท หรือมีการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณตามสถานะท่ีด ารงอยู่ บริษทัฯจะพิจารณาด าเนินการตามแนวทางหรือ
มาตรการท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น ทั้งทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดถึงการด าเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
10.8 คณะท างานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน โดยกรณีท่ีมีการ

ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริตเขา้มาผา่นทางช่องทางท่ีก าหนด คณะท างานจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มูล

ให้เป็นความลบั โดยเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล (ช่ือ-นามสกุล) เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูแ้จง้เบาะแสท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั และหากมีการเปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส คณะท างานท่ีดูแลเร่ืองน้ีจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษตามวินยั 

 
10.9 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัใน สิทธิมนุษยชน ซ่ึงหมายถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของทุกคน ท่ีเท่าเทียมกนั ปราศจาก
การเลือกปฏิบติั ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา เผ่าพนัธุ์ ฐานะทางสังคม ความพิการ ผูป่้วยหรือเป็นโรค 
โดยมุ่งเน้นทั้งในสิทธิมนุษยชน และสิทธิของผูป่้วย ผ่านค่านิยมขององค์กร ใน  I = International Patient Safety ค านึงถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมเสมอภาค และความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั และ R = Respect ให้เกียรติและเคารพในความเป็น
บุคคลในตวั ผา่นการอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกรุ่น เพ่ือให้พนกังานทุกคนท่ีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ไดรั้บทราบ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดย้ดึมัน่สิทธิผูป่้วยเป็นหลกัส าคญัในด าเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานของพนักงานทุกคน โดย
การบรรจุเขา้เป็นหน่ึงในหัวขอ้ของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานทุกคนไดรั้บทราบ ถึงสิทธิของผูป่้วย พร้อมมี
การจดัท าประกาศสิทธิผูป่้วย ให้ผูป่้วยไดรั้บทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งทัว่ถึงตามจุดบริการต่างๆ  

บริษทัฯ จัดให้มีสถานท่ีเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาตามความเช่ือท่ีสามารถเข้าถึงได้ทั้งผูรั้บบริการและพนักงาน 
พร้อมทั้งจดัให้พนกังานสามารถลาบวชเพ่ือไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได ้

บริษทัฯ มีการปกป้องขอ้มลูและความเป็นส่วนตวัของผูรั้บบริการ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ไดมี้นโยบายและ
ขอ้ปฏิบติัอยา่งชดัเจน เพ่ือใชก้บัพนกังานทุกคนภายในโรงพยาบาล ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของผูรั้บบริการ 
ทางโรงพยาบาลจะท าการบนัทึกขอ้มลูเขา้สู่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ซ่ึงในระบบจะมีการ
ก าหนดรหัสผา่น เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ โดยการก าหนดรหัสผา่นจะแบ่งตามส่วนงานท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูนั้นๆ 

บริษทัฯ มีการปกป้องขอ้มลูและความเป็นส่วนตวัของพนกังาน โดยนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เจา้หน้าท่ี
ทรัพยากรบุคคลทุกคนมีหนา้ท่ีดูแลรักษาความลบัส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนและขอ้มูลอ่ืนๆในระบบสารสนเทศท่ีตนเอง
ดูแลอยู่ พร้อมรักษาสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคน ซ่ึงแผนกบุคคลจะมีการจัดเก็บแฟ้ม
ประวติัและขอ้มลูส่วนตวัท่ีเป็นเอกสารในตูเ้อกสารท่ีมีความปลอดภยัสูง มีการใส่กุญแจเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงจากบุคคลทัว่ไป 
ส าหรับส่วนของขอ้มลูท่ีจดัเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการก าหนดรหัสผา่นในการเขา้ถึงขอ้มลู 

บริษทัฯ มีระบบรักษาความปลอดภยัทัว่ทั้งบริเวณโรงพยาบาล จัดเวรเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารตลอด 24 ชัว่โมง ติดตั้งกลอ้ง CCTV ให้ครอบคลุมทัว่บริเวณโรงพยาบาลและจุดท่ีลบัสายตา เพ่ือให้ผูรั้บบริการ
และพนกังานทุกคน เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัทั้งทางทรัพยสิ์นร่างกายและจิตใจ ทุกคร้ังท่ีเขา้มารับบริการหรือทุกคร้ังท่ี
เขา้มาท างาน 
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บริษทัฯ มีกล่องรับขอ้ร้องเรียนจากผูม้ารับบริการ เม่ือผูม้ารับบริการรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ หรือไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
ไม่เป็นธรรมเพ่ือหาหนทางแกไ้ขและเยียวยา และจดัให้แผนกบุคคลรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคน
เก่ียวกับสิทธิท่ีพนักงานพึงได้รับ หรือการกระท าต่างๆท่ีพนักงานรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ เพ่ือน ามาแก้ไข และพัฒนาการ
บริหารงาน 

 
10.10 การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด ปราศจากการใช้
แรงงานเด็ก 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อบุคลากรดว้ยความเป็นธรรม ไม่ใชว้ิธีบงัคบั ข่มขู่ พร้อมทั้งให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการท างาน  

บริษทัฯ มีการก าหนดค่าจา้งและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผ่านการบริหารค่าตอบแทนที่มีการประเมินจากความรู้ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยบริษทัฯ จดัให้มีค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงินเพื่อให้พนักงานมีขวญั
ก าลงัใจในการท างาน รวมทั้งมีการปรับปรุงอตัราค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาด 

บริษทัฯ มีการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน ผ่านการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นประจ าทุกปี ตามรายการท่ี
เหมาะสมกบัเพศ อายุและลกัษณะการท างาน ทั้งน้ีในกรณีท่ีพบผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางบริษทัฯ จดัให้มีรักษาพยาบาล 
และจดัโครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มให้กบัพนักงานไดเ้ขา้ร่วมเพื่อสุขภาพให้ดีข้ึน ลดการทานยาที่อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ เช่น โครงการปรับพฤติกรรมการทานอาหารและ
ออกก าลงักายในกลุ่มท่ีมีผลตรวจค่าน ้ าตาลหรือไขมนัสูงเกินกว่าค่าปกติ, โครงการเลิกบุหร่ี เป็นตน้  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุ เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัให้กบัพนักงานในกรณีเกิดอุบตัิเหตุฉุกเฉิน และจดั
ให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ให้คอยดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของพนักงาน 
รวมถึงการดูแลเร่ืองการเตรียมพร้อมรับภยัพิบตัิ  วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อคัคีภยั และความพร้อมและ
ความปลอดภยัจากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึงมัน่ไดว้่าจะไดรั้บการคุม้ครองดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวขอ้อบรมท่ีน่าสนใจ พร้อมกบัก าหนดให้มีการจดัสัมมนานอกสถาน ที่เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน เพ่ิมความสุข 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                         บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)    
 

 

 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ หน้า 98 

 
 
10.11 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ เป็นผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพ จึงมีภารกิจหลักในการดูแลรักษา และส่งมอบการบริการด้านสุขภาพท่ีมี
มาตรฐาน ยึดความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั (International Patient Safety) พร้อมให้การดูแลอย่างต่อเน่ือง (Care) ดงันั้น
บริษทัจึงไดใ้ห้ความส าคญัในดา้นการบริการท่ีผูรั้บบริการควรไดรั้บดงัน้ี 
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 1) ด้านการรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ  

1. การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติท่ีทัว่โลกน าไปประยกุตใ์ช ้

2. การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital 

Accreditation – HA) 

3. การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์(Laboratory Accreditation 

– LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย ์

4. การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามยั 

5. การรับรองการด าเนินการบริหารจัดการดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภัยในสถานประกอบกิจการ จากกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

6. รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น จากบริษทักลาง ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเร่ิมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และสมาคมประกนัวินาศภยั   

 2) ด้านการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามสามารถ  

บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวติัการท างาน และความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขา เพ่ือให้ผูรั้บบริการมัน่ใจไดว้่า การรักษาพยาบาลเป็นไปดว้ยความปลอดภยั 

 

 3) ด้านการจัดหายาและเวชภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ 

บริษทัฯ มีคณะท างานท่ีรับผดิชอบในการจดัหายาและเวชภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไวใ้ชใ้นโรงพยาบาล โดยคณะท างานน้ีจะ
ประกอบไปดว้ย แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิค และผูเ้ก่ียวท่ีเก่ียวขอ้งการการใชย้าและเวชภณัฑ์ในผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ 
เพ่ือคน้หาและตรวจสอบคุณสมบติัของยาและเวชภณัฑ์ท่ีจะน ามาใช ้ให้มีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสม รวมถึงการติดตาม
ข่าวสารการเรียกคืนยาและเวชภณัฑท่ี์ไม่อาจเกิดข้ึนได ้จากบริษทัผูผ้ลิตเพ่ือตรวจสอบและป้องกนัความเส่ียงก่อนถึงตวัผูป่้วย
หรือผูรั้บบริการ 

 4) ด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีม่คุีณภาพ  

บริษทัฯ ก าหนดให้มีแผนกเคร่ืองมือแพทย ์เพ่ือจดัหา คดัสรรอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพตลอดจนดูแลเร่ืองการ

บ ารุงรักษาให้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยทุ์กช้ินพร้อมใชแ้ละมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีระบบตรวจสอบการเรียกคืน

เคร่ืองมือแพทย ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ 

 5) ด้านการจัดส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม  

บริษัทฯ สนับสนุนและจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมในดา้นต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบติังาน เพ่ือให้การดูแลผูป่้วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภยั มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 
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 6) ด้านการให้ความรู้และข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการตดัสินใจ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการให้ความรู้และข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ผูรั้บบริการเสมอ และมีการทบทวนความเขา้ใจกบัผูรั้บบริการทุกคร้ังหลงัจากท่ีไดใ้ห้ขอ้มลูแลว้ 

 7) ด้านการบริหารความพันธ์กบัผู้มารับบริการ  

บริษทัฯ มีการติดตามผลการรักษาผา่นการนัดหมายพบแพทยเ์พ่ือดูอาการ และมีการสอบถามผลการรักษาและความ
พึงพอใจในการรักษาอยูเ่ป็นประจ า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงให้การบริการให้ดียิง่ข้ึน 
 
10.12 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดก้  าหนดให้มีแผนกส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เพ่ือรับผิดชอบวางแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั และคอยก ากับดูแลและตรวจสอบการท างานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัให้มีคณะท างานย่อย เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนักบั
พนกังานทุกคนในบริษทัฯ เพ่ือสร้างความตระหนกัและการลงมือท า โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 ส่งพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงเขา้ร่วมอบรมดา้นการประหยดัพลงังานพร้อมน ากลบัมาวางแผนและประยุกต์ใช้

ในแต่ละสาขาของบริษทัฯ  

 รณรงคพ์นกังานทุกท่านให้ตระหนักถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ และ

กิจกรรมภายในประจ าปี  

 สานต่อโครงการคัดแยกขยะท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้งกลุ่ม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

 มุ่งเนน้การลดการใชถุ้งพลาสติก และหลอดดูดน ้ า โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การลดการใชถุ้งห้ิวท่ีใชส้ าหรับใส่ยาใน

ผูป่้วยเร้ือรังท่ีมีการรับยาเป็นจ านานมาก ดว้ยการแจกถุงผา้ และให้ทางผูป่้วยน าถุงผา้ใบเดิมกลบัมาใชซ้ ้ าใน

การรับยา 

 ลดการใชข้วดน ้าพลาสติกภายในโรงพยาบาลดว้ยการรณรงคใ์ห้พนักงานทุกคน มีแกว้น ้ าด่ืมเป็นของตวัเอง 

และไดรั้บส่วนลดจากร้านขายเคร่ืองด่ืมของโรงพยาบาลหากพนกังานน าแกว้น ้ าส่วนตวัมาใช ้เป็นตน้ 

บริษทัฯ สนบัสนุนให้ทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการดูแลและส่งเสริมส่ิงแวดลม้อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
การด าเนินงานในกระบวนการปกติของบริษทัฯ โดยปี 2562 ท่ีผา่นมาทางโรงพยาบาลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ดงัน้ี 

 เขา้ร่วมกิจกรรมคืนลานสู่ป่า ในโครงการเพ่ือผูพิ้ทกัษ์ปี 5  คืนผืนป่าดงพญาเยน็ ผืนป่ามรดกโลกอุทยาน

แห่งชาติทบัลาน จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลบัคืนมา 

ภายใตร้ะบบ การจดัการพ้ืนท่ีกบัภารกิจของหน่วยงานและการเขา้มามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพ่ือลด

ภาวะวิกฤติการณ์ดา้นทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้ า ภาวะโลกร้อน และภยัพิบติั ทางธรรมชาติ ณ อุทยาน

แห่งชาติทบัลาน จ.ปราจีนบุรี 
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 ร่วมปลูกป่าในโครงการวนัแม่แห่งชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประจ าปี 2562 กบั อบต.หัวส าโรง 

และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 
 
10.13 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาชุนชนหรือสังคม โดยใชค้วามสามารถหลกัขององค์กรในการบริการดา้นสุขภาพ 
มาเป็นหลกัส าคญัในการช่วยเหลือพฒันาชุมชนและสังคม ซ่ึงการพฒันาชุมชนหรือสังคมดว้ยการยกระดบัคุณภาพชีวิต ดว้ยการ
ให้การดูแลรักษาพยาบาลท่ีมีให้ผูป่้วยมีชีวิตรอดอยา่งไม่มีความผดิปกติ หรือสามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดต่้อไปโดยไม่เกิดความ
พิการ ถือเป็นหน่ึงในความตั้งใจท่ีผูก่้อตั้งบริษทัฯ ยดึถือและด าเนินการมาตลอด 30 ปี 

“ศนูยท์ารกเกิดวิกฤติ” หน่ึงในศูนยค์วามเป็นเลิศของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ท่ีผูก่้อตั้งมีความตั้งใจในการพฒันา
ศกัยภาพข้ึนมา เพ่ือให้บริการดูแลรักษาทารกแรกเกิดท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ หรือทารกแรกเกิดท่ีมีความเส่ียงสูง ให้รอดชีวิต โดย
ปราศจากโรคแทรกซอ้น หรือป้องกนัการเกิดโรคแทรกซอ้นให้นอ้ยท่ีสุด ศนูยท์ารกแรกเกิดวิกฤติ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2545 
ดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษย ์ท่ีสามารถน าพาประเทศชาติมีความมัน่คงย ัง่ยนืได ้ประกอบกบัความขาด
แคลนโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการดูแลทรกแรกเกิดวิกฤติ และปัญหาดา้นสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงถือเป็นจุดก าเนิด 
จนถึงปัจจุบนักว่า 18 ปี ท่ีแพทย ์พยาบาล และทีมดูแล ไดส้ั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการดูแลทารกแรกเกิด
วิกฤติ จนเป็นท่ียอมรับและไดรั้บไวว้างใจให้เป็นศนูยส์ ารองเตียงทารกแรกเกิดวิกฤติในภาคตะวนัออก จากหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ ส าหรับช่วยเหลือทารกแรกเกิดวิกฤติให้รอดชีวิต และเติบโตไดอ้ย่างปกติ เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กบัทุกคนใน
ครอบครัว โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลก าไร เพราะตั้งใจเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสังคมให้กา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืดว้ยทรัพยากรมนุษยท่ี์
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และส าหรับกิจกรรมการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมอ่ืนๆ ใน ปี 2562 ท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 
 

 1)การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  
 โครงการ “World Heart Day & Heart Heroes ปี4” เป็นโครงการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสานพลงัใจ 
คนไทยหัวใจแข็งแรงและลดอตัราการสูญเสียดว้ยการสร้างฮีโร่ช่วยชีวิตผูท่ี้หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตน้ให้มีการหายใจและ
เพ่ือไหลเวียนกลบัสู่สภาพเดิมก่อนน าส่งโรงพยาบาล โดยปี 2562 น้ี บริษทัฯ ไดร้ณรงคใ์ห้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะ
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สุขภาพหัวใจในช่ืองาน "Step and Run for Heart 2019" ดว้ยการเดินหรือวิ่งเพียงวนัละนิดในทุกท่ีทุกเวลาระยะทางจากการเดิน/
วิ่งทั้งหมดจะเปล่ียนเป็นเงินบริจาค ให้กบัโครงการ10,000 ดวงใจเพ่ือพ่อหลวง  

 
กิจกรรม “สนุก สมาธิ สตรอง เล่นให้ลูกฉลาด” เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และ

ผูป้กครองท่ีสนใจ เก่ียวกบัพฒันาการเด็ก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างการเติบโตให้เด็กผูเ้ป็นอนาคตของ
ประเทศ ดว้ยการแสดงความสามารถ, การประกวดหนูนอ้ยสุขภาพดี, พร้อมทั้งกิจกรรม D.I.Y ต่างๆ เพ่ือกระตุน้พฒันาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 
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กิจกรรมเสวนาเร่ือง “มะเร็ง รู้ทนั รักษาได”้ ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา ท่ีจดัข้ึนในหัวขอ้ “อยูก่บัมะเร็งให้
มีความสุข” เพ่ือให้ความรู้กบัประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มและรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัส่งผลต่อ
การเกิดโรคมะเร็งไดง่้ายข้ึน บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการให้ความรู้ ความเขา้ใจ และรับมือกบัโรคภยัท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต  

 
โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งระหว่าง

ตั้งครรภ ์เรียนรู้และพฒันาการของทารก พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทยเ์ฉพาะทางในหัวขอ้ต่างๆ และสาธิตการดูแลลูกน้อย
จากพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลเด็ก เพ่ือเพ่ิมความรู้และความสามารถในการดูแลลูกน้อยและส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีใน
ครอบครัว  

 
โครงการให้ความรู้ดา้นสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาล โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนัก

ถึงความส าคญัของความปลอดภยัในท่ีท างาน และการช่วยเหลือผูป่้วยในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงในชีวิตประจ าวนัของเรานั้น ใชเ้วลา
ส่วนใหญ่อยู่ในท่ีท างาน อย่างน้อยคนละ 8 ชัว่โมงต่อวนั ดงันั้นการให้ความรู้ดา้นการช่วยเหลือชีวิต และการป้องกนัโรคใน
สถานประกอบการต่างๆ จึงเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีทางบริษทัฯ เห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาชุมชนและสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีข้ึนได ้บริษทัฯ ไดมี้การออกแบบหัวขอ้ในการบรรยายให้เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัสถานประกอบการ และบรรยาย
โดยผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว  
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การให้ความรู้ดา้นสุขภาพผา่นทาง Social Media บริษทัฯ ไดมี้การจดัท า VDO และ Infographic ให้ความรู้เก่ียวกบัการ
สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ผ่านช่องทาง Social Media ท่ีเป็นสาธารณะ สามารถเขา้ถึงได้ง่าย ไดแ้ก่ Youtube และ 
Facebook Fan page เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไป ท่ีมีความสนใจหรือตอ้งการศึกษาความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผา่นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดถึ้ง
ขอ้มลูได ้
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 2) เสริมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน  

บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน โดยเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในชุมชนดว้ยการท ากิจกรรมท่ีทาง
ชุมชนไดจ้ดัข้ึน ในปี 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน ดงัน้ี 

โครงการ “อ่ิมบุญสุขใจ ห่างไกลไข้หวดัใหญ่" ปีท่ี 2 ให้บริการฉีดวคัซีนป้องกันไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์ ให้กับ
พระภิกษุสงฆต์ามวดัต่างๆ ในชุมชน เพ่ือป้องกนัโรคให้กบัพระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชน ท่ีมาท าบุญ ซ่ึงอาจจะไดรั้บเช้ือไวรัส
ไขห้วดัใหญ่ได ้ 

 
โครงการ วนัห่วงใย ผูสู้งอายุ ชาวบางแกว้ประจ าปี 2562 น าโดยพยาบาลและเภสัช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ

ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้แก่ผูสู้งอาย ุเพ่ือสนบัสนุนให้ผูสู้งอายใุส่ใจดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางแกว้ 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสานสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 

 
โครงการ "คลินิกลอยฟ้า ปีท่ี 17" โดยร่วมกบั บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยการออกหน่วยตรวจ

สุขภาพคดักรองโรคหัวใจและตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ EKG  สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปากน ้า ให้กบัประชาชนทัว่ไป ท่ีสนใจโดยไม่
มีค่าใชจ่้าย  
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โครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา ดว้ยการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวนัอาสาฬบชูาและวนัเขา้พรรษา ณ  

วดับางโฉลงใน อ าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพ่ือถวายเป็นพุทธบชูาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืนถาวรตลอดไปและเป็น
การปลุกจิตส านึกให้พุทธศาสนิกชนยดึมัน่และเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
 โครงการสนบัสนุนออกหน่วยปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ในกิจกรรมต่างๆในชุมชน ไดแ้ก่ การออกหน่วย
ให้บริการปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ให้กบัประชาชนทัว่ไปในงานเทศการต่างๆ, การร่วมท ากิจกรรมซ้อมอคัคีภยั
กบัสถานประกอบการหรือสถานท่ีส าคญัในชุมชน, ออกหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ป่ัน ท่ีจดัข้ึนในพ้ืนท่ี
ให้บริการ เป็นตน้   
 
 3) สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลอืแบ่งปัน 

นอกจากการช่วยเหลือสังคมโดยใชค้วามสามารถหลกัขององคก์รในการบริการดา้นสุขภาพแลว้ บริษทัฯ ยงัเขา้ใจถึง
ความตอ้งการดา้นอ่ืนๆในสังคม ท่ีบริษทัฯ มีความสามารถในการช่วยเหลือแบ่งปันได ้ผ่านส่ิงของเคร่ืองใช ้เงินบริจาค รวมถึง
แรงกายแรงใจท่ีมาจากผูบ้ริการและพนักงานของบริษทัฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมใน
รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่  การมอบเงินบริจาคจ านวน 200,000 บาท ช่วยเหลือพ่ีนอ้งชาวใตท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนจากพายุปาบึก ผ่าน
กองทุนเงินช่วยเหลือส านกันายกรัฐมนตรี ในรายการ "รวมน ้ าใจไทย ช่วยวาตภยัใต"้ , โครงการเปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห้ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคใ์ห้พนกังานในบริษทัฯ ท าบุญวนัเกิดดว้ยการท าความดีช่วยเหลือสังคม เช่น การท าความสะอาดวดัหรือโรงเรียน 
มอบส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ หรือผูด้อ้ยโอกาส รวมถึง การน าอาหารและอุปกรณ์ยงัชีพ
มอบแก่พ่ีนอ้งประสบภยัน ้ าท่วมทางภาคอีสาน เป็นตน้  
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10.14 การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พศ.2542 ไดใ้ห้ค  านิยามค าว่า "นวตักรรม" ไวว้่า ส่ิงท่ีท  าข้ึนใหม่ หรือแปลก

จากเดิม ซ่ึงอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ จากค ากดัความน้ีในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าโครงการเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคเร้ือรัง ถือเป็นนวตักรรมทางความคิดและวิธีการท่ีแตกต่างจากเดิม โดยมีการน าเทคโนโลยีการ
ส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กบัผูป่้วยโรคเร้ือรัง ท่ีมีความจ าเป็นต้องทานยาติดต่อกันเป็น
เวลานาน ในบางรายหากไม่ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาจจะตอ้งทานยาตลอดชีวิต นอกจากน้ีในผูป่้วยบางรายจะตอ้ง
ทานยาเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง ภายใต้โครงการ NCDs Group Therapy 2019  มีกลุ่มเป้าหมายคือผูป่้วยโรคเร้ือรังของ
โรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ลดทานยาในชีวิตประจ าวนั ดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วิต 
ไดแ้ก่ การเลือกรับประทานอาหารและการออกก าลงักาย ผ่านการท ากิจกรรมให้ความรู้โดยสหวิชาชีพ แพทย ์พยาบาล โภชน
การ กายภาพบ าบดั พร้อมการสร้างกลุ่มส าหรับติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน่ ท่ีมีสหวิชาชีพคอยให้
ค าปรึกษา และจากการด าเนินการในผูป่้วยกลุ่มแรก จ านวน 150 ราย ช่วงเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2562 พบว่าผูป่้วยคงเหลือ
ผูป่้วยจนจบโครงการทั้งหมด 93 ราย และมีผูป่้วย 13 รายท่ีสามารถหยุดยาได ้ซ่ึงคิดเป็น 14% ส าหรับผูป่้วยท่ีเหลือท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีผลเลือดท่ีดีข้ึน และสามารถลดการใชย้าลงได้ถึง 41% แต่อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ยงัคงตอ้งมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานต่อไปอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไว ้
  ส าหรับการเผยแพร่นวตักรรมความรู้ดา้นวิชาการทางการแพทยข์องบริษทัฯ ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจดา้นสุขภาพ ถือ
เป็นหน่ึงในการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมดว้ยการเผยแพร่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท
ของนายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรมมือและจุลศลัยกรรม และทีมแพทย ์Orthopedics ท่ีไดส้ั่งสมมา
จากการรักษาผูป่้วยจ านวนมาก เน่ืองดว้ยโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือพ้ืนท่ีโรงงาน ท าให้มีผูรั้บบริการ
มากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประกอบกบัการคิดคน้วิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีดีท่ีสุด โดยการรับแพทย์
ประจ าบา้นและแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางคลินิกเขา้ฝึกอบรมรมและดูงาน ในสาขาศูนยศ์ลัยกรรมกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 อินเตอร์ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความช านาญและประสบการณ์น้ี แพทยท่ี์ผ่านการอบรมไปแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานอยู่
กบักลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ การอบรมท่ีไม่มีข้อผูกพนัอนัใด แพทยทุ์กท่านสู่พ้ืนท่ีให้บริการต่างๆ นอกเหนือจากจังหวดั
สมุทรปราการ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย ท่ีประสบอุบติัเหตุต่างๆ รอดพน้จากความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอวยัวะ ท าให้ชีวิตผูป่้วยดีข้ึน กลบัไปท างานไดป้กติ ลดปัญหาสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไร้ความสามารถของผูป้ระสบ
อุบติัเหตุ โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมาน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่ความรู้ให้แพทย ์จ  านวนทั้งหมด 5 ท่าน จาก อนุสาขาศลัยศาสตร์
ทางมือและจุลศลัยกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล และ อนุสาขาศลัยกรรมทางมือและจุลศลัยกรรม 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
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11.1  สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบ
ควบคุมภายใน  ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการและการ
บริหารความเส่ียง ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหนา้ที่ใน
การสอบทานให้ บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอสอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการ
บริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอยา่งอิสระเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายในรวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทั  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการ 
 บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั
และบริษทัยอ่ย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะที่
จ  าเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบควบคุมภายใน และเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และปี 2562  มีการประชุม 5 คร้ัง 
พร้อมจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 ในการก ากบัดูแลบริษทัย่อยนั้น บริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปร่วมเป็นกรรมการใน
บริษทัยอ่ยและมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัยอ่ย  และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ 
เพือ่ใหท้ราบฯ สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพือ่เป็นการก าหนดขอบเขต
ความรับผดิชอบ อ านาจการตดัสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหน้าที่  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบาย
การทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพือ่ความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั  ประจ าปี 2562 ในการประชุม
คร้ังที่ 5/2562 วนัที่ 4  ธนัวาคม  2562 และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/ 2563  เม่ือวนัที่ 
27 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปว่า  จากการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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ควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษทัได้จดัให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษัทและบริษทัย่อยจากการที่กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแขง้และบุคคล
ที่เก่ียวขอ้งกันอย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการ
ควบคุมภายในที่เพยีงแลว้เช่นกนั 
 
การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีการบริหาร
ความเส่ียง จึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษทัฯมีการ
บริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง 
1. เพือ่รับทราบระดบัความเส่ียงภาพรวมที่องคก์รเผชิญทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2. เพือ่ก าหนดกลยทุธใ์นการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร 

3. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร 

 ภาพรวมขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง 
1. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Establishment) 

2. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

4. การสร้างแผนจดัการ (Risk Management Planning) 

5. การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review) 

 ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการก าหนดแผนกลยุทธ ์

แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม นอกจากน้ีความเส่ียง

ดา้นกลยทุธย์งัรวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน อนัส่งผลกระทบต่อ

การก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หลัก เป้าหมายและแนว

ทางการด าเนินงานขององคก์ร 
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2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่

ละกระบวนการหรือกิจการภายในองคก์ร รวมทั้งความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย

ที่ก  าหนดซ่ึงความเส่ียงด้านปฏิบติัการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ

ท างานและการบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รในภาพรวม 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ทาง

การเงิน โดยอาจเป็นความเส่ียงที่เกิดจากปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจดัการดา้นสภาพคล่อง

ดา้นเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือจากปัจจยัภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย 

อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที่ตกลงได ้อัน

ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู ่รวมถึงส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 

4. ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเส่ียงที่

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น คณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงที่เก่ียวกบักฎหมายต่างๆที่

เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงเกิดขึ้นจะส่งผล

กระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม 

 การประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงเนน้ขั้นตอนที่ด าเนินการต่อจากการระบุความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 

กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
1. การวเิคราะห์ความเส่ียง  จะพจิารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเส่ียง ผลกระทบที่

ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของผลกระทบทีอ่าจจะ

ตามมา โดยจะตอ้งมีการระบุถึงปัจจยัที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งน้ี 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์หน่ึง อาจเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย

หลายดา้น นอกจากนั้นในการวเิคราะห์ควรพจิารณาถึงมาตรการจดัการความเส่ียงที่

ด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนั รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดงักล่าวดว้ย 

2. การประเมินความเส่ียง จะปรับแกไ้ขระบบวา่ ระดบัของความเส่ียงที่ไดจ้ากการวเิคราะห์

ความเส่ียงเทียบกนัระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้ ในกรณีที่ระดบัความเส่ียงไม่อยูใ่นระดบั

ที่ยอมรับไดข้องเกณฑก์ารยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดงักล่าวจะไดรั้บการจดัการทนัที 
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 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
ระดบัของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดบัของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ 

โดยก าหนดนโยบายในแต่ละระดบัดงัน้ี 
ระดับ ค าอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

ค่อยขา้งแน่นอน 
น่าจะเกิด 

เนน้ไปที่จะเกิด 
ไม่น่าจะเกิด 
ยากที่จะเกิด 

 ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
1. ผลกระทบดา้นการเงิน 

2. ผลกระทบดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องคก์ร 

3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

5. ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการด าเนินโครงการส าคญัแต่ละระดบั  

 ระดบัความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดนโยบายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ระดับ ค าอธิบาย 

5 
4 
3 
2 
1 

วกิฤต 
มีนยัส าคญั 
ปานกลาง 
มีนอ้ย 

ไม่มีนยัส าคญั 
 

     
 
 
 
 
 

                    แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 
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 แผนภาพความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือที่ใชส้ าหรับการรายงานระดบัความเส่ียงที่ไดรั้บการประเมิน โดย
แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 แกน 
ไดแ้ก่ 

1. แกนผลกระทบของความเส่ียง (Risk Impact) 

2. แกนโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Risk Likelihood) 

 ทั้งน้ีเพือ่ประโยชน์ในการจดัล าดบัความเส่ียงวา่ความเส่ียงที่ไดรั้บการประเมินอยูใ่นกลุ่มประเภทความ
เส่ียงสูง(แดง) ค่อนขา้งสูง(สม้) ปานกลาง(เหลือง) หรือต ่า(เขียว)  หลงัจากไดรั้บผลการประเมินแลว้ ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและฝ่ายจดัการจะด าเนินการดงัน้ี 

- วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช ้ Risk Map ขา้งตน้ และจดัล าดบัความส าคญัของ

ประเด็นความเส่ียง 

- น าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผูบ้ริหาร เพือ่ด าเนินการคดัเลือกประเด็นความ

เส่ียงส าคญัที่ตอ้งจดัการดูแลรวมถึงการก าหนดฝ่ายจดัการที่รับผดิชอบ เพือ่ด าเนินการ

จดัหามาตรการจดัการความเส่ียงเพิม่เติมจากที่มีอยู ่ณ ปัจจุบนั 

- น าเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆที่ก  าหนดใหต้อ้งจดัการดูแลเพิม่เติมต่อ

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยเ์พือ่ทราบ 

การก าหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจดัการความเส่ียงที่จะด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะผูบ้ริหารเพือ่พจิารณาและอนุมตัิการจดัสรรทรัพยากรที่จ  าเป็นตอ้งใชด้ าเนินการ (ถา้มี) โดยในการคดัเลือก
แนวทางในการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กบัตน้ทุนที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่จะไดรั้บรวมถึงขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งความรับผดิชอบที่
มีต่อสงัคม 
 ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้คือ ระดบัความเส่ียงที่ตลาดหลกัทรัพย ์ยอมรับได ้โดยยงัคงใหอ้งคก์ร
สามารถด าเนินธุรกิจ และบรรจุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้
 ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจตอ้งค านึงถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นหาก
ไม่มีการจดัการซ่ึงอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงที่ส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมี
สาระส าคญัแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนอ้ยมาก แนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจพจิารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ
ไปหรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆกบัความเส่ียงอ่ืน 
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แนวทางในการจัดการความเส่ียง 
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพือ่หลีกเล่ียงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเส่ียง มกัใช้

ในกรณีที่ความเล่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจดัการให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับ
ได ้

- การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคล

หรือหน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบบรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรม์

ประกนัภยั 

- การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการจดัการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน

(Contingency plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงที่ เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง

ด าเนินการใดๆเพือ่ลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มกัใชก้บัความเส่ียงที่ตน้ทุนของ

มาตรการจดัการสูงไม่คุม้กบัประโยชน์ที่ไดรั้บ 

กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การจดัการความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได ้เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากแต่ละ
องคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเทคนิคการน าไปปฏิบติัเป็นของเฉพาะองคก์ร ดงันั้นกิจกรรมการควบคุม
จึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 


 การควบคุมเพือ่การป้องกนั (Preventive Control) เป็นวธีิการควบคุมที่ก  าหนดขึ้นเพื่อป้องกนัไม่ให้

เกิดความเส่ียงและขอ้ผดิพลาดตั้งแต่แรก 

 การควบคุมเพือ่ใหต้รวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้คน้พบขอ้ผิดพลาดที่ได้

เกิดขึ้นแลว้ 

 การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิด

ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ 

 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก  าหนดขึ้ นเพื่อแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้ าอีกในอนาคต 

ทั้งน้ีในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าในดา้นค่าใช้จ่ายและตน้ทุน กับ
ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บดว้ย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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 วธีิการด าเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ) 

 การก าหนดบุคลากรภายในองคก์รเพือ่รับผดิชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผดิชอบดงัน้ี 

o พจิารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงที่ไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

o พจิารณาการปฏิบติัเพิม่เติมที่จ  าเป็น เพือ่เพิม่ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง 

 ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

 กระบวนการบริหารความเส่ียงที่ด าเนินการภายในตลาดหลกัทรัพย ์มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่ือสาร
ถึงการประเมินความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของ
ความเส่ียงหลกั รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผดิปกติอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 


 เจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความ

เส่ียงที่อยูภ่ายใต ้ความรับผดิชอบของคนอยา่งสม ่าเสมอ และเหมาะสม 

 ความเส่ียงที่มีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ร ได้รับการรายงานถึงความ

คืบหน้าในการบริหารความเส่ียงและแนวโน้มของความเส่ียงต่อผูบ้ริหารที่รับผิดชอบและ

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ระบบการควบคุมภายในที่วางไวมี้ความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบตัิ

ใชจ้ริงเพือ่ป้องกนัหรือลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขการควบคุมภายใน

อยูเ่สมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือความเส่ียงที่เปล่ียนไป 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะประสานงานให้ฝ่ายจดัการที่รับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง 
รวมถึงกระบวนการบริหารความเ ส่ียงให้ที่ประชุมผู ้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเ ส่ียง 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพือ่ทราบและพจิารณาต่อไป 
 ฝ่ายจดัการควรวเิคราะห์ และติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ตอ้งมีการทบทวนการจดัการความเส่ียงและการ
จดัล าดบัความส าคญัรวมถึงอาจน าไปใชใ้นการทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม 
 
ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี 
 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ  ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี  2562 ไม่มี
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงิน ของบริษทัฯ 
 
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัที่ 18  กุมภาพนัธ์  2562 คร้ังที่ 1/2562 ได้แต่งตั้ ง  
นางสาวเขมกุลกร  ตุม้ทอง  ใหด้ ารงต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั  ตั้งแต่วนัที่ 1  มกราคม 
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2562 โดยนางสาวเขมกุลกร  ตุ ้มทอง   มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน  เป็น
ระยะเวลา  10  ปี   และไดรั้บอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน  ไดแ้ก่  
หลักสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)  Certified Professional Internal 
Auditors of Thailand  (CPIAT) (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน)   , Internal Auditing Certificate Program (IACP)  
(สภาวชิาชีพบญัชี) และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ  จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 
 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวนัที่  4  ธันวาคม  2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน  ไดป้ระเมินการปฏิบติังานประจ าปี  2562 ของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  
แล้วว่ามีการปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถด าเนินการตรวจสอบ
สนองนโยบายเก่ียวกับการปฏิบติังานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั 
 ทั้งน้ี การพิจารณา และอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน
ของบริษทัไดรั้บการอนุมตัิ จากคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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 รายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2561 และ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และวนัท่ี  31 
ธนัวาคม  2562 ระหว่าง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยสรุปรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
12.1  สรุปรายละเอยีดลกัษณะของบุคคลและนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 

บุคคล / นิตบุิคคล ทีม่คีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมกีารท า

ธุรกรรมกบับริษัทฯ และ / หรือบริษัท
ย่อย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ลกัษณะความสัมพันธ์ 

1. นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ - 
 
 
 
 
 

 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2562  กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุ้นบริษทั ร้อย
ละ 37.89 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทั และด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยเจ็ดแห่งง 

 
 
 
 
 

12. รายการระหว่างกนั 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัในปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  และวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

12.2.1  การซื้อขายสินค้าและบริการทัว่ไป    

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
มลูค่ารายการ                                
(ลา้นบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2561 
1.แพทย ์
ผูด้  ารงต าแหน่ง 
กรรมการหรือผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนแพทย์  
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง จ านวน  6  ท่าน 
 
 
 

o ยอดคงค้างส้ินปี 
 
 

 
  27.69 

 
 
 
 
 
 

 2.75 

 
29.83 

 
 
 
 
 
 

2.55 
 

การก าหนดลกัษณะราคาซื้อขาย  
การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทยเ์ป็นไปตามเกณฑท่ี์
ราชวิทยาลยัแพทยก์  าหนด  ซ่ึงเทียบเท่ากบัราคาท่ี
บริษทั ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่แพทยท่์านอ่ืน
ของทั้งโรงพยาบาล  
เทอมการช าระเงนิ 
ภายใน 30 วนั ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ปกติท่ีจะเกิดข้ึน  
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป         
 
 
 

 
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล  
เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าตอบแทน
แพทยด์งักล่าว  ในอตัราเทียบเท่ากบัแพทยท่์านอ่ืนๆ
ของทั้งโรงพยาบาล 
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12.2.2 การเช่าทีด่ิน และ อาคาร  

บุคคล / นิตบุิคคล 
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2561 

1. นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์  ค่าเช่าอาคาร :  บริษทัฯ มีค่าใช่จ่าย
จากการเช่าอาคารพาณิชย ์4.5 ชั้น 
2 คูหา  พื้นท่ีใชส้อยประมาณ 416 
ตรม. เพื่อเป็นสถานท่ีจดัเกบ็
เอกสารของบริษทัฯ 
 
 
 
ยอดคงคา้งส้ินปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.36 
 
 
 
 
 

-0- 

 
 

0.36 
 
 
 
 
 

-0- 

ก าหนดราคาเช่า สัญญาเช่าอาย ุ3 ปี  นบัแต่
วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2561  ถึง วนัท่ี 30 
ตุลาคม  2564 โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000  
บาท 
เทอมการช าระเงิน   สัญญาระบุใหผู้เ้ช่าช าระ
เงินล่วงหนา้รายเดือน ซ่ึงผูเ้ช่ามีการช าระ
ล่วงหนา้รายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา 
แนวโนม้การท ารายการในอนาคต  
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองในอนาคต  ภายใตร้าคาประเมินตาม
ราคายติุธรรม และเง่ือนไขการเช่าทัว่ไป 

รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล  เน่ืองจากบริษทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีอาคารดงักล่าว
ในการจดัเก็บเอกสารโดยราคาเช่า
เป็นไปตามราคาท่ีประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ 
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12.2.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

                              บริษทัฯ มีการก าหนดขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัที่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา
อนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ  
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ที่ไดก้  าหนด
ขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพจิารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มี
บุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที่มีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญ
พเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่า
การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ของบริษทัฯ แต่เป็นการท ารายการที่บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การให้บริการ และ
การซ้ือหรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ 
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก และให้ปฏิบติัเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและ
เง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี แผนกตรวจสอบ
ภายในจะท าหนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
ใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และ
รายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้มื 
การค ้าประกนั เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบายใหเ้สนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของ
การท ารายการก่อนท ารายการนั้นๆ   และจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการ
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ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส าคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) และการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกันซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-
1 และรายงานประจ าปี 

ส าหรับแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยูใ่นส่วนที่เป็นการด าเนินการทาง
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย ์ ค่าเช่าอาคาร การซ้ือยา  เป็นต้น 
นอกจากน้ี ในอนาคต บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นที่จะตอ้งให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษทัยอ่ย ในดา้นการค ้ า
ประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม  และจะด าเนินการท ารายการขา้งตน้ด้วยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม
นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี 

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ไดรั้บการตรวจสอบโดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และส าหรับ
รอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 ไดรั้บการตรวจสอบโดยนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6011 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบการเงินท่ีแสดงตามตาราง เป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) บริษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
99.99)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์  จ  ากดั(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั
(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั(บริษทัยอ่ย) ในสัดส่วนร้อยละ 96.38) บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
(ถือหุ้นโดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั(บริษทัยอ่ย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 
จ ากดั ปัจจุบนัช าระทุน 75% ของทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58) บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั ปัจจุบนัช าระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนมีนาคม 2561 ปัจจุบนัช าระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้น
บาท(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) และบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ง
เดือนพฤศจิกายน 2562 ปัจจุบนัช าระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80) มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 413.99 8.4 470.64 8.2 467.55 7.5
เงินลงทุนชัว่คราว 1.60 0.0 23.72 0.4 53.72 0.9
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 272.47 5.5 338.24 5.9 443.63 7.1
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 504.11 10.2 594.84 10.4 613.95 9.8
สินคา้คงเหลือ 118.88 2.4 141.61 2.5 160.73 2.6
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20.95 0.4 22.90 0.4 24.60 0.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,332.00 26.9 1,591.95 27.9 1,764.17 28.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.41 0.0 0.41 0.0 0.41 0.0
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 114.37 2.3 114.37 2.0 114.37 1.8
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,385.21 68.4 3,831.02 67.1 4,220.51 67.4
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 15.75 0.3 16.93 0.3 34.59 0.6
สิทธิการเช่า 6.87 0.1 5.92 0.1 4.97 0.1
ค่าความนิยม 47.28 1.0 47.28 0.8 47.28 0.8
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6.99 0.1 12.71 0.2 21.03 0.3
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 42.30 0.9 87.60 1.5 58.37 0.9

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,619.18 73.1 4,116.23 72.1 4,501.52 71.8

รวมสินทรัพย์ 4,951.18 100.0 5,708.18 100.0 6,265.69 100.0

25622561

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ 2560
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 380.00 7.7 530.00 9.3 820.00 13.1
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 463.97 9.4 566.39 9.9 606.87 9.7
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

69.63 1.4 98.76 1.7 136.20 2.2

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี

3.81 0.1 2.80 0.0 9.75 0.2

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44.49 0.9 44.33 0.8 70.57 1.1
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง 20.47 0.4 9.76 0.2 11.75 0.2
     อ่ืนๆ 41.73 0.8 43.35 0.8 27.10 0.4
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,024.10 20.7 1,295.38 22.7 1,682.24 26.8

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

402.69 8.1 583.39 10.2 540.41 8.6

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

5.98 0.1 12.25 0.2 32.68 0.5

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11.68 0.2 11.15 0.2 10.64 0.2
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 34.03 0.7 62.57 1.1 104.27 1.7
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 454.38 9.2 669.37 11.7 688.01 11.0

รวมหนีสิ้น 1,478.48 29.9 1,964.75 34.4 2,370.25 37.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 1,100.00 1,100.00
ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 22.2 1,100.00 19.3 1,100.00 17.6

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 1,146.08 23.1 1,146.08 20.1 1,146.08 18.3
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 110.00 2.2 110.00 1.9 110.00 1.8
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 943.80 19.1 1,206.95 21.1 1,346.34 21.5
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (0.04) (0.0) (0.07) (0.0) 0.05 0.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,299.84 66.6 3,562.97 62.4 3,702.47 59.1

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย

172.86 3.5 180.46 3.2 192.97 3.1

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,951.18 100.0 5,708.18 100.0 6,265.69 100.0

256225612560

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้ านบาท ร้อยละ ล้ านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,875.79 99.4 4,406.99 99.4 5,165.61 99.5

ดอกเบ้ียรับ 2.46 0.1 3.49 0.1 3.16 0.1

รายได้อ่ืน 18.17 0.5 20.36 0.5 22.09 0.4

รวมรายได้ 3,896.42 100.0 4,430.84 100.0 5,190.87 100.0

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (2,633.10) (67.6) (3,072.03) (69.3) (3,629.38) (69.9)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (550.85) (14.1) (570.07) (12.9) (672.38) (13.0)

รวมค่าใช้จ่าย (3,183.95) (81.7) (3,642.10) (82.2) (4,301.75) (82.9)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 712.47 18.3 788.74 17.8 889.12 17.1

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (15.87) (0.4) (23.72) (0.5) (40.45) (0.8)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 696.60 17.9 765.02 17.3 848.67 16.3

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (130.82) (3.4) (149.80) (3.4) (184.00) (3.5)

ก าไรส าหรับปี 565.78 14.5 615.22 13.9 664.66 12.8

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี

เงินได้
0.02 (0.03) 0.12

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

สุทธิจากภาษีเงินได้
(18.74) (16.10)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 0.02 (18.76) (15.98)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 565.80 14.5 596.46 13.5 648.68 12.5

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 565.44 14.5% 633.88 14.3% 705.24 13.6%

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.34 (18.66) (40.57)

565.78 615.22 664.66

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 565.47 615.12 689.51

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.34 (18.66) (40.83)

565.80 596.46 648.68

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 565.44 633.88 705.24

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

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.051 0.058 0.064

2562

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25612560
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(3) งบกระแสเงินสด 
 

2560 2561 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 696.60 765.02 848.67
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมการด าเนินงาน
     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 255.30 276.09 329.80
     ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 27.27 (13.49) (15.05)
     ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 3.31 0.87 (1.07)

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.06 - 0.01
     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 8.90 6.03 26.23
     รายไดด้อกเบ้ีย (2.46) (3.49) (3.16)
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15.87 23.72 40.45
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 1,004.86 1,054.75 1,225.86

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6.77 (65.56) (105.23)
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (43.73) (77.34) (4.20)
     สินคา้คงเหลือ (9.24) (22.74) (19.11)
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (5.54) (1.95) (1.71)
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (9.97) (54.25) 32.14
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 98.27 54.45 71.13
     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13.21 (9.09) (14.26)
     จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1.30) (0.90) (4.66)
เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 1,053.34 877.37 1,179.97

จ่ายดอกเบ้ีย (21.63) (31.35) (40.59)
จ่ายภาษีเงินได้ (121.42) (151.51) (165.26)
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 910.29 694.51 974.12

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง - (22.15) (29.85)
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (0.00) (0.00) (0.00)
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน (14.76) (9.68) (3.50)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (653.28) (634.97) (706.95)
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3.77) (5.23) (22.19)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1.62 1.63 1.87
ดอกเบ้ียรับ 2.51 3.37 3.15
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (667.67) (667.03) (757.46)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (257.00) 150.00 290.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (5.48) (69.63) (98.76)
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 313.32 279.46 93.22
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4.20) (4.93) (7.54)
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการลงทุนใน
บริษทัยอ่ย

79.38 26.25 53.33

จ่ายเงินปันผล (396.00) (351.99) (550.00)
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงนิ (269.98) 29.16 (219.75)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (27.36) 56.64 (3.09)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้ปี 441.36 414.00 470.64
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ปลายปี 414.00 470.64 467.55

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 37.15 18.64 3.25

เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย์ 97.06 67.72

ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 7.37 9.69 33.75

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 5.85 7.69 -

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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(4) อตัราส่วนทางการเงิน 

2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า                          1.30                          1.23                          1.05
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า                          0.67                          0.64                          0.57
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า                          0.86                          0.60                          0.65
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.02 5.16 5.19
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 72.68 70.80 70.33
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 23.05 23.59 24.01
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 15.84 15.48 15.20
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 6.35 5.96 6.19
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 57.52 61.21 59.00
วงจรเงินสด วนั 30.99 25.06 26.54

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
(Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ                       32.06                       30.29                       29.74
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 18.38 17.90 17.21
อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.19 0.18 0.18
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 127.77 88.05 109.56
อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 14.51 14.31 13.59
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 17.60 17.93 18.30

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน
(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ                       11.95                       11.54                       11.10
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ                       25.97                       25.22                       17.52
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า                          0.82                          0.83                          0.87

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
(Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.45 0.55 0.64
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.26 0.34 0.42
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 44.89 33.25 21.98
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั เท่า 0.85 0.69 0.76
อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ 70.03 55.53 77.99

หน่วย

ปีบัญชี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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14.1  ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วย โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษทัฯ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครัฐ โดยมี
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นรายไดห้ลกั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.6 ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 62.6 ของรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2560 2561 และ 2562 ตามล าดบั  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีจุดเด่นดา้นท าเลท่ีตั้ง เน่ืองจากตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีย่านอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการมีช่ือเสียงดา้น
คุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายก าหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ส่งผลให้จ  านวนผูป่้วยท่ีมาใช้
บริการเพ่ิมข้ึนและรายไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน จาก 3,875.79 ลา้น
บาท ในปี 2560 เป็น 4,406.99 ลา้นบาท และ 5,165.61 ลา้นบาท ในปี  2561 และ 2562 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.71 
และร้อยละ 17.21  ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บริษทัฯ มีรายไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ 

 จ านวนผู้ ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้: บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิม
จ านวนแพทยแ์ละพยาบาลผูใ้ห้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมี
ความซบัซอ้นสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดผูป่้วยประเภทผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 
โดยจ านวนคร้ังการใชบ้ริการของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอก (OPD) มีจ  านวนเพ่ิมข้ึนจาก 804,167 คร้ัง
ในปี 2560 เป็น 980,304 คร้ังในปี 2562 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10.41 ต่อปี)ในขณะท่ีอตัราการเขา้ใช้
บริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยใน (IPD) มีจ  านวนเพ่ิมข้ึนจาก 143 เตียงต่อวนัในปี 2560 เป็น 199 
เตียงต่อวนัในปี 2562 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 17.97 ต่อปี) 

 รายได้เฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้ : จากการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ 
รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อนซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังในระดบัสูง  
ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ในปี 2560 ถึง 2562 
บริษัทฯ ปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป เพ่ือพฒันาคุณภาพในการให้บริการทาง
การแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ี รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,512 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,687 บาทต่อ
คร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 19,449 บาทต่อคร้ัง เป็น 21,814 บาทต่อคร้ัง 

 จ านวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้ : บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่
ผูป่้วยทุกกลุ่ม จึงได้รับความเช่ือมัน่อย่างสูงจากกลุ่มผูป่้วยตามโครงการประกันสังคม เป็นผลให้จ  านวน
ผูป้ระกันตนตามโครงการประกันสังคมท่ีเลือกลงทะเบียนกับบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนตามล าดับ โดยจ านวน
ผูป้ระกนัตนเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนจาก 402,018 คนในปี 2560 เป็น 435,537 คนในปี 2562 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อย
ละ 4.09 ต่อปี)  

 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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 อัตราค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้ : ในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 
ส านกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและพิจารณาปรับปรุงอตัรา
ค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงผลจากการท่ี
บริษทัฯ มีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลท่ี
เขา้ร่วมระบบประกนัสังคมทัว่ประเทศ ท าให้ บริษทัฯ ได้รับรายได้ส่วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใช้
บริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 
 จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถท าก าไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 2561 และ 
2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 565.44 ลา้นบาท 633.88 ลา้นบาท และ 705.24 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 11.68 ต่อปี และสามารถรักษาอตัราก าไรให้อยู่ในระดบัท่ีดีกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิในช่วงเวลาดงักล่าวร้อยละ 14.5 ร้อยละ 14.3 และร้อยละ 13.6 ตามล าดบั แนวโน้มการ
ลดลงของอตัราก าไรเกิดจากการท่ีบริษทัมีการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ จ านวน 2 แห่ง ในปี 2561 อย่างไรก็
ตามบริษทัฯ มีความสามารถในการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี จากนโยบายของบริษทัฯ ใน
การพฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาลเพ่ือดึงดูดกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปท่ียนิดีจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิม เพ่ือคุณภาพ
การให้บริการท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั โดยคาดว่าจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรักษาอตัราก าไรในระดบัดงักล่าว
ไวไ้ด ้  

14.1.2  การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

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

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,215.74 31.4 1,444.71 32.8 1,653.59 32.0
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,016.33 26.2 1,310.06 29.7 1,580.75 30.6

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 2,232.07 57.6 2,754.77 62.5 3,234.34 62.6

รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสงัคม 1,451.67 37.4 1,409.60 32.0 1,577.83 30.5

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 192.05 5.0 242.62 5.5 353.44 6.8

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,643.72 42.4 1,652.22 37.5 1,931.27 37.4

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0

2562

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25612560รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 
 
 จากตารางข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้หลักในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 เป็นจ านวน  3,875.79 ล้านบาท 
4,406.99 ลา้นบาท และ 5,165.61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ เติบโตเฉล่ียร้อยละ 15.45 ต่อปี  ซ่ึงการเติบโตอย่างมีนัยส าคญั 
เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิมจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลผู ้
ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมีความซบัซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูด
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กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัมีผลมาจากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่งในปี 
2561  และยงัส่งผลให้ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสังคมลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดย
หากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 20.38 ต่อปี ในขณะท่ีรายได้จาก
โครงการสวสัดิการภาครัฐ เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.39 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเน้นเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วย
ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดย
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.6 ของรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  
 ทั้งน้ี รายไดห้ลกัแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป 

  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) โดย
ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นจ านวน 2,232.07 ลา้นบาท 2,754.77 และ 
3,234.34 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 20.38 ต่อปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,215.74 
ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 1,653.59 ลา้นบาทในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 16.63 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดเ้ฉพาะ
จากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 1,016.33 ลา้นบาทในปี 2560  เป็น 1,580.75 ลา้นบาทในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อย
ละ 24.71 ต่อปี  
 สาเหตุหลักท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในช่วงระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 เน่ืองจาก
จ านวนการใช้บริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 804,167 คร้ังในปี 2560 เป็น 899,551 คร้ัง และ 
980,304 คร้ังในปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10.41 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของ
ผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 143 เตียงต่อวนัในปี 2560 เป็น 167 เตียงต่อวนัและ 199 เตียงต่อวนัในปี 2561 และ 
2562 ตามล าดับ หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.97 ต่อปีซ่ึงจ านวนการใช้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ เปิด
โรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่งในปี 2561 และเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายใน
การให้บริการ เช่น การให้บริการศนูยม์ะเร็ง ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหารและตบั และการให้บริการเฉพาะทางโรคหัวใจ
ครบวงจร เป็นตน้ ซ่ึงการเพ่ิมศกัยภาพและความหลากหลายในการให้บริการ ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการ
แก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อนซ่ึงมีอัตราค่าบริการต่อคร้ังใน
ระดบัสูง นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2560 ถึง 2562 บริษทัฯ มีการเพ่ิมนวตักรรมในการรักษาพยาบาล เพ่ือพฒันาคุณภาพใน
การให้บริการทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองท าให้รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,512 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,687 
บาทต่อคร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 19,449 บาทต่อคร้ัง เป็น 21,814 บาทต่อคร้ัง 

(2) รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐของบริษทัฯ ในปี 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 1,643.72 ลา้นบาท 1,652.22 ลา้นบาท 
และ 1,931.27 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐประกอบดว้ยรายได ้2 ประเภทหลกั คือ รายได้จาก
โครงการประกนัสังคมและรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ  
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคม โดยในปี 2560 2561 และ 2562
รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.34 ร้อยละ 85.28 และร้อยละ 81.71 ของรายไดจ้ากโครงการ
ภาครัฐของบริษทัฯ ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ (1) จ านวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน (2) นโยบาย
ของภาครัฐในการก าหนดอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและอตัราค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมประเภทต่างๆ 
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และ (3) ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม ทั้งน้ี จ  านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือ
ลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจ  านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนจาก 402,018 คน ในปี 2560 เป็น 
421,700 คน และ 435,537 คนในปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.71 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้าก
โครงการประกนัสังคมต่อจ านวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึนจาก 3,612 บาทต่อคนต่อปีในปี  2560  เป็น 3,341 บาทต่อคนต่อปี และ 
3,623 บาทต่อคนต่อปีในปี 2561 และ 2562 เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการน าพ้ืนท่ีการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึนไปให้บริการกบั
กลุ่มคนไขท้ัว่ไปส่งผลให้รายรับจากผูป่้วยประกนัสังคมปีท่ีผ่านมาจึงไม่ไดเ้ติบโตข้ึน โดยจ านวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน
เฉล่ียรายปีของบริษทัฯ ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 แสดงดงัตาราง 
 

จ านวนผู้ประกันตน 

(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกันสังคม 

(ล้านบาท)

2560 402,018 1,451.67
2561 421,700 1,409.60
2562 435,537 1,577.83  

ปี 2562 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 435,537 ราย  โดยภายหลงัจากท่ีโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสิทธิ
ในการรับผูป้ระกนัตนไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ 475,000 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ 
อาจสามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่ม
ลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั  

ทั้งน้ี รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี 
 รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: ส านักงานประกนัสังคมก าหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทยแ์ก่

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

ต่อปี ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี 
2560 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 และปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,640 บาทต่อคนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ส านักงานประกนัสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษทัฯ เป็นรายเดือน ดงันั้น
รายไดป้ระกนัสังคมเหมาจ่ายท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูป้ระกนัตนซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปใน
แต่ละเดือน 

(2) รายไดค่้าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : ส านักงาน
ประกนัสังคมก าหนดให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมแก่โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA โดย
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพระดบั HA ขั้นท่ี 2 และ 
HA ขั้นท่ี 3 มีสิทธิไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี และตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 
โรงพยาบาลท่ีได้รับ HA ขั้ นท่ี 2 จะได้รับค่าบริการส่วนเพ่ิมในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วน
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี  ณ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
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อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดก้ารรับรอง
คุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ส านักงานประกนัสังคมเปล่ียนนโยบายการจ่ายใหม่ ซ่ึง
พิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ โดยจ่ายในอตัราสูงสุดท่ี 60 บาทต่อคนต่อปี และผลลพัธ์ทางการ
รักษาพยาบาลอีกในอตัราสูงสุดท่ี 60บาทต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ส านักงานประกนัสังคมไดมี้การ
ประกาศยกเลิกการจ่ายดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 รายได้ประกันสังคมส่วนเพ่ิม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: ส านักงานประกันสังคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริการส่วนเพ่ิมให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลักษณะความรุนแรงของโรคและ
ความถ่ีในการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ โดยอตัราค่าบริการดงักล่าวท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งไดรั้บ
จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกบัค่าสถิติของโรงพยาบาลท่ีเขา้
ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ซ่ึงแบ่งรายไดใ้นกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
(1) รายไดส่้วนเพ่ิมจากการรักษาพยาบาลผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง : เป็นรายไดค่้าบริการ

ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 ส าหรับกรณีท่ีโรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยใน (IPD) ซ่ึงมี
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องเข้า รักษาตัวในฐานะผูป่้วยใน โดยส านักงาน
ประกนัสังคมใชแ้นวทางการค านวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก าหนดหน่วยท่ีใชเ้ปรียบเทียบ คือ ค่าน ้ าหนัก
สัมพทัธ์ปรับตามวนันอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซ่ึงกลุ่มโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวคือ อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 โดยตั้งแต่ปี 2555 
ส านกังานประกนัสังคมก าหนดค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 1/ 

(2) รายไดส่้วนเพ่ิมตามอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง : เป็นรายไดท่ี้ข้ึนอยู่กบัจ  านวนการใช้
บริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 26 ประเภท
ตามท่ีส านกังานประกนัสังคมก าหนด (ให้น ้ าหนัก 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเร้ือรัง เป็นตน้ และ กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRWน้อยกว่า 2 (ให้น ้ าหนัก 40%) 2/ในปี 2559 อตัราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยงัคงเท่าปี 2555 คือ 
432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปล่ียนอตัราส่วนระหว่าง กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 
26 ประเภทตามท่ีส านักงานประกนัสังคมก าหนดเดิมให้น ้ าหนัก 60% ปรับเพ่ิมเป็นน ้ าหนัก 90% และ
กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWน้อยกว่า 2 เดิมให้น ้ าหนัก 40% ปรับลดเป็น
น ้าหนกั 10% และในปี 2560 และไดมี้การปรับเพ่ิมอตัราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็น 447 บาทต่อ
คนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ต่อมาในปี 2561 ส านักงานประกนัสังคมปรับลดการให้
ค่าน ้ าหนัก RW<2 จาก 10 % เป็น 0% และปรับเพ่ิมการให้ค่าน ้ าหนักส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังจากเดิม 

                                                         
หมายเหตุ: 
1/ เน่ืองจากในปี 2555 ภาครัฐก าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าบริการดงักล่าวเป็นจ านวนไม่เกิน 4,460 ลา้นบาทซ่ึงหากโรงพยาบาลที่เขา้ร่วม
โครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ให้การรักษาผูป่้วยในที่มีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคที่มีค่า AdjRWมากกวา่หรือเท่ากบั 2 เป็นจ านวนมาก อาจ
ส่งผลให้อตัราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อAdjRWต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่คนต่อปี 
2/ การลดอตัราจ่ายเงนิเพิ่มของกรณีภาระเส่ียง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑก์ารจ่ายเงินตามอตัราการใชบ้ริการในปี 2555ไดรั้บการชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูง โดยค านวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกวา่หรือเท่ากบั 2 
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90% เป็น 100%  และในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดมี้ประกาศปรับเพ่ิมงบประมาณการจ่าย เป็น 453 บาท
ต่อคนต่อปี 

 รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริการรักษาพยาบาลบางประเภท
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริษทัฯ สามารถเบิกค่าบริการไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่ผูป่้วยจริง 
ภายใต้เง่ือนไขและอัตราค่าบริการท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนดไว ้ซ่ึงหากมีผูป่้วยเข้าใช้บริการเป็น
จ านวนมาก จะเป็นผลให้บริษทัไดรั้บรายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยการให้บริการดงักล่าว อาทิเช่น 
การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบ าบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง การผ่าตดัหัวใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่อวยัวะ
เทียมในการบ าบดัรักษาโรค การผา่ตดัสมอง เป็นตน้  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็นผลสืบเน่ืองจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของจ านวน
ผูป้ระกนัตนท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ (2) ส านกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมา
จ่าย และพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 
เพ่ือให้กลุ่มผูป่้วยประกนัสังคมไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และ (3) จากการพฒันามาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสให้บริการผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคมท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียง เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วม
ระบบประกนัสังคม บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน  
 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าบริการทางการแพทยท่ี์ไดรั้บจากส านักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมเป็นผูใ้ห้บริการรักษาโรคทัว่ไปกบั สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 
แต่บริษัทฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามท่ีให้บริการรักษาแก่
ผูป่้วยจริง ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ี สปสช. ก  าหนด ทั้งน้ี การรักษาพยาบาลท่ีอยู่ในเกณฑ์ดงักล่าว อาทิเช่น การ
ให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผูป่้วยกรณี
อุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พ่ิมเร่ือง
การให้บริการผูป่้วยหัวใจ โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.95 ร้อยละ 
14.68 และร้อยละ 18.30 ของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐในปี 2560 2561  และ ปี 2562 ตามล าดบั  

 ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทุน”) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
พยาบาล ตน้ทุนยา เวชภณัฑ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์และค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2560 2561 
และ 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จ านวน 2,633.10 ลา้นบาท 3,072.03 ลา้นบาท และ 3,629.38 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.9 ร้อยละ 69.7 และร้อยละ 70.3 ของรายไดห้ลกั ตามล าดบั   
 บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดโ้ดยเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2562 เน่ืองจากบริษทัไดเ้ปิดด าเนินการโรงพยาบาล
แห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ในจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งผลให้อตัราตน้ทุนของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน  
 ทั้งน้ี ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแพทย ์และ ตน้ทุนยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุอ่ืนใชไ้ป  
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 ก าไรขั้นต้น 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (2,633.10) (67.9) (3,072.03) (69.7) (3,629.38) (70.3)

ก าไรขั้นต้น 1,242.69 32.1 1,334.95 30.3 1,536.24 29.7

2562
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

2560 2561

 
บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ ในระหว่างปี 2560, 2561 และ 2562 เป็นจ านวน 1,242.69 ลา้นบาท 1,334.95 ลา้นบาท และ 

1,536.24 ลา้นบาท ตามล าดับ และคิดเป็นอตัราก าไรขั้นต้นร้อยละ 32.1 ร้อยละ 30.3 และร้อยละ 29.7 ตามล าดบั โดย
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ มีแนวโน้มลดลงจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่งในปี 2561 ท าให้อตัราตน้ทุน
สูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รายได้อืน่ 

 บริษทัฯ มีรายไดป้ระเภทอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบดว้ย รายไดค่้า
เช่า รายไดค่้าสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการให้การอบรมผูช่้วยพยาบาล และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2560 
2561 และ 2562 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดป้ระเภทน้ีต ่ากว่าร้อยละ 1.0 ของรายไดร้วม 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 550.85 ลา้นบาท 570.07 ลา้นบาท 
และ 672.38 ลา้นบาทตามล าดบัโดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
พนกังานและจ านวนพนกังานเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ และการปรับเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการบริหารประเภทอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูป่้วย 

 ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1  ร้อยละ 12.9 และร้อย
ละ 13.0 ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 ตามล าดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกันแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ แมว้่าในปี 2561 มีการสรรหาบุคคลากร เขา้มาในบริษทัฯ เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของบริษทัฯ  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและผูบ้ริหาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร เป็นค่าใชจ่้ายหลกั คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 
50 ของค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งหมด   

 ก าไรจากการด าเนินงาน 

 ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีก าไรจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 712.47 ลา้นบาท 788.74 ลา้น
บาท และ 889.12 ลา้นบาท ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 18.3 ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 17.1 
ตามล าดบั  
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 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืธนาคารและดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ โดยบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจ านวน 15.87 ลา้นบาท 23.72 ลา้นบาท และ 40.45 ลา้นบาทในระหว่างปี 2560 2561  และปี 2562  บริษทัใชเ้งินกู้
ระยะสั้ นเป็นคร้ังคราวเพ่ือบริหารสภาพคล่อง และใชเ้งินกูร้ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่รวมถึงการขยาย
พ้ืนท่ีให้บริการ 

 ภาษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2560 2561 และ 2562 เป็นจ านวน 130.82 ลา้นบาท 149.80 ลา้นบาท และ 184.00 ลา้น
บาท ตามล าดบั ทั้งน้ีปี 2556 เป็นต้นไปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตาม
นโยบายของภาครัฐในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 565.44 ลา้น
บาท 633.88 ลา้นบาท และ 705.24 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจาก (1) จ  านวน
ผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน (2) จ  านวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึน (3) การเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาและการรักษาโรคท่ียากข้ึนในแต่ละ
ศนูยเ์ฉพาะทางโรคต่างๆ (Excellent Center)  (4) สถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงเพ่ิมข้ึน และอยู่ใน
ระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน(5) 
สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ บริษัทฯสามารถควบคุมได้อย่างสม ่าเสมอด้วยการรักษา
ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง และในปี 2561 บริษทัฯมีการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรสุทธิลดลงเป็น
ร้อยละ 14.5 ร้อยละ 14.3 และร้อยละ 13.6 ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัสามารถด ารงอตัราก าไร
สุทธิให้อยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากระบบการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตน้ทุนใน
การประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 67.6 ร้อยละ 69.3 และ ร้อยละ 69.9 ในขณะ
ท่ีค่าใชจ่้ายในการบริหารเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 14.1 ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 13.0 ในระหว่างปี 
2560 2561 และ 2562 ตามล าดบั   

 

14.1.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.1.3.1  สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพยห์มุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหน้ีการค้า รายได้
ประกนัสังคมคา้งรับ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้) โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 2561 และ 2562 มีจ  านวน 
4,951.18 ลา้นบาท 5,708.18 ลา้นบาท และ 6,265.69 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนระหว่างร้อยละ 
26.9 ถึงร้อยละ 28.2 ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
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สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 1,332.00 
ลา้นบาท 1,591.95 ลา้นบาท และ 1,764.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นการเพ่ิมข้ึนของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นส่วนใหญ่ ควบคู่กบัการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 มีจ  านวน 3,619.18 ลา้นบาท 4,116.23 ลา้นบาท 
และ 4,501.52 ลา้นบาท ตามล าดบัมีการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2560 ถึง 2562 เป็นการลงทุน
ตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพ่ือรองรับการให้บริการของบริษทัฯ 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เป็นจ านวน 272.47 ลา้น
บาท 338.24 ลา้นบาท และ 443.63 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯอยา่งไรก็ดี สัดส่วนลูกหน้ีการคา้คา้งช าระโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีคงคา้งไม่เกิน 3 เดือน อยู่ในอตัราร้อยละ 76.0 ถึง
ร้อยละ 82.4  ของลูกหน้ีการคา้รวมและระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัเก็บหน้ีท่ีดีข้ึน
ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัฯ มีนโยบายการดูแลลูกหน้ีอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีนโยบายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
ควบคุมและบริหารลูกหน้ี  
 กรณีการตัดหน้ีสูญ ฝ่ายบญัชีการเงินจะส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการตามนโยบายบริษัทฯ และหากไม่
สามารถเรียกช าระหน้ีได ้จะขออนุมติัฝ่ายบริหารเพ่ือตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  
 ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหน้ีการคา้ แสดง
ตามตารางดงัน้ี 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อายลูุกหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ
คา้งช าระ
     ไมเ่กิน 3 เดือน 212.68 82.4 249.57 77.8 322.05 76.0
     3 - 6 เดือน 27.32 10.6 41.45 12.9 58.11 13.7
     6 - 12 เดือน 9.77 3.8 16.38 5.1 27.25 6.4
     มากกวา่ 12 เดือน 15.05 5.8 19.80 6.2 22.77 5.4
รวมลูกหน้ีการคา้ 264.83 102.6 327.20 102.0 430.17 101.5
หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6.63) (2.6) (6.54) (2.0) (6.40) (1.5)

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 258.20 100.0 320.66 100.0 423.78 100.0

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25622560อายุลูกหนีก้ารค้าคงค้าง 2561

 
 ลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 14.27 ล้านบาท 17.59 ลา้นบาท และ 19.85 ล้านบาท 
ตามล าดบั  
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 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 รายได้ค่าบริการทางการแพทยค์้างรับ ได้แก่ รายไดค้้างรับจากส านักงานประกนัสังคม และรายไดค้้างรับจาก
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

 (2) รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอ่ืนๆ เป็นผลจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 
อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบ าบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผ่าตดัหัวใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่
อวยัวะเทียมในการบ าบดัรักษาโรค เป็นตน้ ซ่ึงภายหลงัการให้บริการรักษา บริษทัฯ ส่งขอ้มลูการรักษาเพ่ือประกอบการเบิก
ค่าบริการจากส านกังานประกนัสังคมต่อไป 

 (3) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นผลมาจากให้บริการ
รักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม และการรับเป็นศูนยรั์บส่งต่อเฉพาะ
ทางดา้นโรคหัวใจ 

รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส านกังานประกันสังคม

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วย
ดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง

225.82 44.8% 179.22 30.1% 103.32 16.8%

รายไดท้างการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 52.03 10.3% 152.80 25.7% 186.73 30.4%
รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 157.76 31.3% 154.14 25.9% 148.21 24.1%
รวม 435.61 86.4% 486.17 81.7% 438.27 71.4%
ส านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 99.31 19.7% 126.10 21.2% 178.20 29.0%
รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 534.92 106.1% 612.26 102.9% 616.46 100.4%
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (30.82) -6.1% (17.42) -2.9% (2.52) -0.4%

รวมรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ - สุทธิ 504.10 100.0% 594.84 100.0% 613.95 100.0%

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25622560รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 2561

 

 รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ปี 2561 เพ่ิมข้ึน 50.56 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากรายไดท้างการแพทยภ์าระเส่ียง
คา้งรับและรายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอ่ืนในส่วนของการรับรองคุณภาพ HA ซ่ึงในปี2561  ทางส านักงานประกนัสังคม มี
การปรับเปล่ียนเง่ือนไขการจ่ายเงิน  และในปี 2562 ลดลง 47.90 ล้านบาท เน่ืองจากการบริหารจดัการขอ้มูลการจ่ายเงิน
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ส าหรับรายไดค่้าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ของทางส านักงานประกนัสังคมได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน  

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ จากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ ปี 2561 เพ่ิมข้ึน 26.79 ลา้นบาท และปี 
2562 เพ่ิมข้ึน 52.10 ลา้นบาท จากให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะดา้นหัวใจและหลอดเลือดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลอื  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มียา เวชภณัฑ ์และวสัดุคงเหลือ (“สินคา้คงเหลือ”) เป็นจ านวน 
118.88 ลา้นบาท 141.61 ลา้นบาท และ 160.73 ลา้นบาท ตามล าดบั และในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีระยะเวลาขายสินคา้
เฉล่ียเป็นจ านวน 16 วนั 15 วนั และ 15 วนั ตามล าดบัการด ารงสินคา้คงคลงัและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของบริษทัฯอยู่ใน
อตัราท่ีสม ่าเสมอ เน่ืองจากระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 70.92 59.7 87.68 61.9 94.56 58.8
เวชภณัฑ์ 20.72 17.4 20.82 14.7 27.31 17.0
อุปกรณ์การแพทย์ 0.38 0.3 1.25 0.9 0.52 0.3
วสัดุอ่ืน 26.86 22.6 31.85 22.5 38.34 23.9

รวม 118.88 100.0 141.61 100.0 160.73 100.0

25622560
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

สินค้าคงเหลือ 2561

 
 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอาย ุเน่ืองจาก บริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คงคลงั
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก  าหนดให้เจ้าหน้าท่ีท  าการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ ในคลงัสินค้าและหอผูป่้วยทุกเดือน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายยา จึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายกุบัผูจ้ดัจ  าหน่ายได ้  

 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 3,385.21 ลา้นบาท 
3,831.02 ลา้นบาท และ 4,220.51 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัฯ ลงทุนใน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนเป็นจ านวน 
653.28 ลา้นบาท 634.97 ลา้นบาทและ 706.95 ลา้นบาทตามล าดบัซ่ึงสินทรัพยห์ลักท่ีบริษทัฯ ลงทุนคือ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายและอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการ
ตามแผนงานของบริษทัฯ 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มี
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ านวน 15.75  ลา้นบาท 16.93 ลา้นบาท และ 34.59 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงบริษัทฯ ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  
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14.1.3.2  หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน (ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี เป็นตน้) และหน้ีสินไม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่ เงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นตน้) โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562  มีจ  านวน 1,478.48 ลา้นบาท 1,964.75 ลา้นบาท และ 2,370.25 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
หน้ีสินหมุนเวียนมีสัดส่วนอยูร่ะหว่างร้อยละ 65.93 ถึงร้อยละ 70.97 ของหน้ีสินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

 เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นรายการท่ีมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มหน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 มีสัดส่วนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนต่อหน้ีสินรวมร้อยละ 31.38 ร้อยละ 28.83 และร้อยละ 
25.60 ตามล าดบั โดยเจา้หน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย เจา้หน้ียา เวชภณัฑ ์และวสัดุส้ินเปลือง ซ่ึงบริษทัฯ จดัซ้ือเพ่ือให้บริการ
ทางการแพทย ์ในขณะท่ีเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการ
ก่อสร้างและส่วนเพ่ิมขยายอาคาร  

  เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน  

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นประกอบดว้ยเงินกูเ้บิกเกินบญัชี และตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงบริษทัฯ เบิกใชเ้ป็นคร้ังคราวเพ่ือการ
บริหารสภาพคล่องในการด าเนินการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินคงคา้งเป็นจ านวน 380.0 ลา้นบาท 530.0 ลา้นบาท และ 820.0 ลา้นบาทตามล าดบั 

เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นการกู้ยืมเพ่ือวตัถุประสงค์ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยายพ้ืนท่ีการ
ให้บริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจ านวน 
472.30 ลา้นบาท 682.15 ลา้นบาทและ 676.61 ลา้นบาทตามล าดบั 

 ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัรวมจ านวน 552 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนจ านวน 133 ลา้นบาท และภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 56 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระผกูพนัท่ีเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบดว้ยภาระผกูพนัเพ่ือการลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการให้บริการและเพ่ือการซ้ืออุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทัย่อยมูลค่า 237 ลา้น
บาท 

14.1.3.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดจ านวน 3,299.84 ลา้นบาท 3,562.97 
ลา้นบาทและ 3,702.47 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีสาเหตุจากการท่ีบริษทัฯ 
สามารถรักษาอตัราการเติบโตของรายได ้และอตัราการท าก าไรมาอยา่งต่อเน่ือง 

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 

 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงินหลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 แสดงดงัน้ี  
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- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยูใ่นระดบั 0.45 เท่า 0.55 เท่า และ 0.64 เท่า ตามล าดบั  
- อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยู่ในระดับ 0.26 เท่า 0.34 เท่า และ 0.42 เท่า 

ตามล าดบั  
- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย อยูใ่นระดบั 44.89 เท่า 33.25 เท่า และ 21.98 เท่าตามล าดบั 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯยงัอยู่ในระดับค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม 
แสดงให้เห็นถึงการด าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมเติมเพ่ือลงทุนขยายกิจการในอนาคต 

14.1.3.5 สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 

 รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 

2560 2561 2562

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 910.29 694.51 974.12
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (667.67) (667.03) (757.46)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (269.98) 29.16 (219.75)
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (27.36) 56.64 (3.09)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ตน้งวด 441.36 414.00 470.64
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ส้ินงวด 414.00 470.64 467.55

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 

 จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 910.29 ลา้น
บาท  694.51 ล้านบาท และ 974.12 ล้านบาท ตามล าดับกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นไปตามผลก าไรจากการ
ด าเนินงานและการรับช าระหน้ีท่ีดีของบริษทัฯ 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 1.30 เท่า 1.23 เท่า 
และ 1.05 เท่า ในขณะท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 0.67 เท่า และ 0.64 เท่า และ 0.57 เท่า 
ตามล าดบั ทั้งน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษทัฯสูงมาก แสดงถึงศกัยภาพ
ในการช าระภาระผกูพนัระยะสั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

วงจรเงินสด 

 ในระหว่างปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉล่ียคิดเป็น 31 วนั 25 วนั และ 27 วนั ตามล าดบั โดย
วงจรเงินสดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ตอ้งเตรียมเงินสดเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจโดยเฉล่ียประมาณ 30-40 วนั ซ่ึงท่ี
ผา่นมาบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็นหลกัโดยใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินเพ่ือเสริม
สภาพคล่องเป็นคร้ังคราว 
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14.1.3.6 การวเิคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2560 2561 
และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.60 ร้อยละ 17.93 และร้อยละ 18.30 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นใกลเ้คียงกนัในแต่
ละปีสะทอ้นถึง ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย: อัตราก าไรสุทธิ (Net Profits Margin)อยู่ในอัตราท่ี
ใกลเ้คียงกนัในแต่ละปี โดยในปี 2560 2561 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.51 ร้อยละ 14.31 และร้อยละ 13.59 ตามล าดับ 
ลดลงเล็กนอ้ยจากการเปิดโรงพยาบาลใหม่ 

 

14.2 ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรในพืน้ทีใ่ห้บริการ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 9 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส าคญัของจังหวดัสมุทรปราการและจังหวดั
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง พ้ืนท่ีดงักล่าวมีพนกังานท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก และท่ีผา่นมา มีประชากรโยกยา้ยเขา้สู่พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึง
เป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพ่ิมข้ึน ทั้งในส่วนของกลุ่มโครงการประกนัสังคมและกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะท าให้ธุรกิจดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดรั้บประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริการในระดบัสูง รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีอยู่ในระดบั
ต ่า เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีมีคุณภาพการรักษาใกลเ้คียงกนัทั้งน้ี แมก้ลุ่มผูป่้วยของบริษทัฯ ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มผูป่้วยภายในประเทศ แต่จากการท่ีบริษัทฯ มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญในการรักษาเฉพาะด้าน ประกอบกับการท่ี
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ในรัศมี 10 
กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษทัฯ จะมีกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจาก AEC ในอนาคตและโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI 
(Joint Commission International) และจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัชาวต่างชาติในเร่ืองคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ี
เป็นสากล  

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป  

 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.6 ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 62.6 ในปี 2560 2561 และ 2562 
ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มลูระหว่างปี 2560  ถึงปี 2562 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 2,232.07 ลา้นบาท 
เป็น 3,234.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 20.38 ต่อปี ในขณะท่ีจ านวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วย
นอกท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 804,167 คร้ังในปี 2560 เป็น 899,551 คร้ัง และ 980,304 คร้ังในปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 10.41 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 143  เตียงต่อวนัใน
ปี 2560 เป็น 167 เตียงต่อวนัและ 199 เตียงต่อวนัในปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.97 ต่อปี  
บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและเน้นการรักษาท่ีใชค้วาม
เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษัทมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมและเพียงพอกบัปริมาณ
ผูรั้บบริการ พร้อมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การ
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ให้บริการเฉพาะทางดา้นโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท การให้บริการเฉพาะทางดา้นศูนยศ์ลัยกรรมสมองและ
กระดูกสันหลงั การให้บริการเฉพาะทางดา้นการรักษาการมีบุตรยาก และการให้บริการเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจครบวงจร 
เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัใชก้ลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทัว่ไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท า
ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปมีอตัราก าไรสูงกว่ารายไดจ้าก
โครงการภาครัฐ ดงันั้น การเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโน้มก าไรของบริษทัฯใน
อนาคต 

การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐ เป็นรายไดท่ี้มีสัดส่วนสูงของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2560 
ถึงปี 2562 รายไดใ้นส่วนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.4 37.5 และร้อยละ 37.4 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล และหากนับรวมเฉพาะรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 32.0 และ 30.5 ของ
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556เป็นตน้ไปเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึง
นโยบายการลดอตัราภาษีดงักล่าว ส่งผลดีต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทัฯ ในอนาคต 

 การเปลีย่นแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกนัสังคม 

 ในปี 2555 ส านกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยโ์ดยรวม เพ่ือให้โรงพยาบาลมี
ความพร้อมในการให้บริการโรคท่ีมีความซบัซอ้นและมีค่าใชจ่้ายสูง โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

- การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อตัราการเหมาจ่ายตามโครงการประกนัสังคมเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,446 
บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อ
ปีโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 และในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดมี้ประกาศปรับเพ่ิมอตัราจ่ายเป็น 
1,640  บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงโดยทัว่ไป จะมีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่เกิน 3 ปี  

- การเปล่ียนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นับแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 2 จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลท่ี
ไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 หรือ JCI จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 อินเตอร์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ 
HA ขั้นท่ี 2 โดยในปี 2560 ทางส านกังานประกนัสังคมไดอ้อกประกาศยกเลิกการจ่ายค่าบริการเหมาจ่ายส่วน
เพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล โดยให้คณะกรรมการแพทยพิ์จารณาปรับเปล่ียนการจ่ายตามตัวช้ีว ัด
คุณภาพ เพ่ือให้ผูป้ระกนัตนมีส่วนร่วมในการประเมินมากข้ึน และในปี 2563 ทางส านักงานประกนัสังคมได้
มีประกาศยกเลิกการจ่ายเงินตามตวัช้ีวดัคุณภาพดงักล่าว 

- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง: เป็นรายไดส่้วนเพ่ิม
ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 ส าหรับกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเจ็บป่วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายสูง 
และตอ้งเข้ารับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (IPD) โดยส านักงานประกนัสังคมใชแ้นวทางการค านวณตามกลุ่ม
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วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก าหนดหน่วยท่ีใช้
เปรียบเทียบ คือ ค่าน ้ าหนกัสัมพทัธ์ปรับตามวนันอน (AdjRW) ซ่ึงหากผูป่้วยในมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากบั 2 บริษทัฯ จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมจากส านักงานประกนัสังคม โดยในปี 
2555 ส านกังานประกนัสังคมก าหนดอตัราการเบิกเพ่ิม AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท  

- การเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง: อตัรางบประมาณค่าบริการ
ตามภาระเส่ียง 432 บาทต่อคนต่อปี และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ปรับเป็นอตัรา 447 บาทต่อคนต่อปี และ
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ปรับเพ่ิมเป็น 453 บาทต่อคนต่อปี 

 โดยสรุป บริษัทฯ ได้รับผลบวกจากการเปล่ียนแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายเงินข้างต้น โดยรายได้จากโครงการ
ประกนัสังคมเพ่ิมข้ึนจาก 3,612 บาทต่อคนต่อปีในปี 2560  เป็น 3,623 บาทต่อคนต่อปีในปี 2562โดยภาครัฐจะเป็นผูก้  าหนด
เกณฑค่์าบริการประเภทต่างๆ ของโครงการประกนัสังคม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการให้บริการรักษา 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางบัญชี 

 เพ่ือให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในระดบันานาชาติ สภาวิชาชีพบญัชีจึงไดอ้อก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปี
บญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน การบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย  ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมี

สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินทีม่รีอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ

ให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 

ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
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ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี

มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตโดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์
ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน   กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่าง
ง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ และใชว้ิธีการทัว่ไปใน
การพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้มืระยะยาว 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มลูของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมลูค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 25 ลา้นบาท (เฉพาะของ
บริษทัฯ: ประมาณ 2 ลา้นบาท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 25 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: ประมาณ 2 ลา้นบาท) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจัดให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้
เปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดังกล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

1 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  ..................................................... 
2 นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริษทั ..................................................... 
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1. รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

 
     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสินทร์ 
ประธานกรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการที่ด ี

70 - Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

368,587,850 หุ้น 
(3.35%) 

พี่ชายนายแพทยก์ าพล 
พลสัสินทร์, 
นางกอบกลุ  
ปัญญาพล และ 
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 

2547- ปัจจุบนั 
2562 –ปัจจุบนั 
2562 –ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
2519 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั อีลิคอน จ ากดั 

2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั,  
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 

67 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาล
ผูบ้ริหารทางการแพทย ์
รุ่น 1 สถาบนั
พระปกเกลา้ 2555 
 

253,670,200 หุ้น 
(2.31%) 

น้องชายนาย 
เกรียงศกัดิ์   
 พลสัสินทร์, 
นางกอบกลุ   
ปัญญาพลและ 
พี่ชายนางสาว
กรรณิกา พลสัสินทร์ 

2547- ปัจจุบนั 
 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 



      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 150 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

- หลกัสูตรการบริหาร
จดัการความมัน่คงขั้นสูง 
รุ่นที่ 5 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรไทย  

- หลกัสูตรวทิยาการ
ประกนัภยัขั้นสูง (วปส.) 
รุ่นที่ 4/2557 

- หลกัสูตรนักบริหาร
ระดบัสูง ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่นที่ 5 

- หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นที ่20 
สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากด 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- หลสูัตรนักบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐ
ระดบัสูง (บงส) รุ่นที่ 3 

- Global Business Leaders 
รุ่นที่ 1 

-การปฏิรูปธุรกิจและสร้าง
เครือข่ายนวตักรรม รุ่นที ่1 
-หลกัสูตรวทิยาการจดัการ
ส าหรับนักบริหารระดบัสูง 
(วบส.) รุ่นที่ 4 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล   
กรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง 

68 - อสัสัมชญัพาณิชย ์
- บ.ภ. 
- บ.ว. 
- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 
2011 Thai Institute of 
Directors 

- RCL- Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders  Thai Program 

1,127,189,050 หุ้น 
(10.25%) 

สามีนางกอบกุล 
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
 
2557- ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 152 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

16/2019  2-3/5/2019 2547- ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2528 – ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ  ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ  ากดั 
บริษทั ซีเมธ็ จ  ากดั 

4. นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง 
กรรมการบริษทั 

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

5,450,000 หุ้น 
(0.05%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 

5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์ 
กรรมการบริษทั, 
กรรมการบริหาร,  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 1,3,5 และ 

65 -แพทยศาสตร์บณัฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-วฒิุบตัร ศลัยศาสตร์ยูโร
วทิยาจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

8,909,500 หุ้น 
(0.08%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2562 -ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 



      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                     บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 153 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

-Mini MBA in Health คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-หลกัสูตรการบริหารงาน
โรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
-Director Accreditation 
Program (DAP) Class 2011 
Thai Institute of Directors 
 
 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัร
ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 4 (ปธพ.) 
 
 
 
 

2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555  – ปัจจุบนั 
2547-2558 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,4,5 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

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

1,994,750,400 หุ้น 
(18.13%) 

น้องสาวนายแพทย ์
ก าพล พลสัสินทร์,
นายเกรียงศกัดิ์   
พลสัสินทร์และ 
นางกอบกลุ  
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2527- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสโก-้ไทย จ ากดัน) 

7. นางกอบกุล ปัญญาพล 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 

69 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซู
วทิยา 

 
 
- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 
2011 Thai Institute of 
Directors 

917,156,600 หุ้น 
(8.34%) 

ภรรยานายอภิรุม 
ปัญญาพล และ
น้องสาว 
นายเกรียงศกัดิ์   
พลสัสินทร์ 
พี่สาวนายแพทยก์ าพล  
พลสัสินทร์ และ
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 

2547 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562  - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

2562 – ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2528 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ  ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ  ากดั 
บริษทั ซีเมธ็ จ  ากดั 

8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล 
กรรมการบริษทั,  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

63 - วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
(บญัชี) มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

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

49,552,150 หุ้น 
(0.45%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

9. นายมานิต เจียรดิฐ 
กรรมการบริษทั, กรรมการ
อิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

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

700,000 หุน้ 
(0%) 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทัไลเซนส์ทูคิว จ  ากดั 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

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

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

10. นายสมยศ ญาณอุบล 
กรรมการบริษทั, กรรมการ
อิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี, 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

64 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบนัฑิต  มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. (บญัชี) 
มหาวทิยาลยั 
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 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ภูผาช าทอง จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 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 
-RCL- Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders  Thai Program 
16/2019  2-3/5/2019 

11.นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 
กรรมการบริษทั, กรรมการ
อิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

68 - ปริญญาตรี วท.บ.
วทิยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 

ไม่มี ไม่มี 2554 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั  
2557 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก ากบักิจการที่ด,ี  กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอ านวยการแข่งมา้ 
ที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการอ านวยการแข่งมา้ 
นายทะเบียน 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) 
สมาคมผูส่ื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC)  
สมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวเิศษ) 
สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ  ากดั  (มหาชน) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

97/2012 Thai Institute of 
Directors 

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

2532 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ  ากดั  (มหาชน) 

12 นายแพทยพ์นิิจ กุลละวณิชย ์
กรรมการบริษทั, กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

76 - M.B.Ch.B. (Leeds) 
- D.T.M.&H. (Liverpool)  
- MRCP. (UK)  
- FIMS.  
- FAMM.  
- FACG.  
- FACP. (Hon.) 
- FRACP. (Hon.)  
- FRCPI.  
- FAMS. 
- FRCP. (Glasgow, 

Edinburgh, London, 
Thailand)  

- สถาบนัจิตวทิยาความ
มัน่คง หลกัสูตรการ

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษทั และกรรมการ
อิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
- ท่ีปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา (Senate 
Advisor, Committee on Public 
Health Group) 
- ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้
เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ใน

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั 
(มหาชน) 
สภากาชาดไทย 
วุฒิสภา 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

ปฎิบตัิการจิตวทิยาฝ่าย
อ  านวยการ รุ่นที ่40 

- ปรอ.4  
- ปปร.14  
- สวปอ.มส.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 

คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา (Senate 
Advisor, Committee on 
Universal Health Coverage) 
- ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ในคณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา (Senate 
Advisor, Committee on 
Primary Health Care) 
- คณะกรรมการบรูณาการกูชี้พ
ฉุกเฉินและความปลอดภยัทาง
ถนน วุฒิสภา 
- คณะอนุกรรมการศึกษา
เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการกูชี้พฉุกเฉิน วุฒิสภา 
- ที่ปรึกษาต่างประเทศ (Emeritus) ราช
วทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่ง Edinburgh  
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

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

67 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

- -วฒิุบตัรอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
อนุสาขาอายุรศาสตร์
อนุมตัิบตัรโรคขอ้และรู
มาติสซัม่ โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

- วฒิุบตัรโรคขอ้  
- มีเพิ่ม 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการ 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ  จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
 

14. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 
กรรมการบริหาร, 
รองกรรมการผูจ้ดัการ, 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 11 และ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

66 - แพทยศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วฒิุบตัรวสัิญญี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อบรมหลกัสูตรกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรและ
องคก์ารสู่การแข่งขนั 
VUCA world (CPOรุ่นที่ 7) 

ไมมี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการ 
กรรมการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั 
บริษทั ป่ินสารคาม จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- TLCA IR Conference 
2019: “Engaging your 
stakeholders through 
effective 
communications" 
September 16,2019 

15. นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร, 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษทั 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
สาขาการบญัชี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

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

 
 
 

855,150 หุ้น  
(0.01%) 

ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2555 – 2560 
2554 – ปัจจุบนั 
2557 – 2562 
2550 – 2554 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชีการเงินและ
สารสนเทศ 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

- 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 

-สูตรประกาศนียบตัรธรร
มาภิบาลทางการ แพทย์
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 2 
- Strategic Financial 
Leadership (SFLP) 27-
29/5/2019 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
(5) 

16. นางประคอง  วจิกัขโณดม 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

60 - ปริญญาตรี บญัชี
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 มีดงัน้ี 

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

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

คอ
นว

ีเน
ียน

ซ์ 
ฮอ

สพ
ิทอ

ล

บา
งป
ะก
งเว

ชช
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าค
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ย์

ไท
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น
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เวช

จุฬ
ารั
ตน์

ระ
ยอ

ง

รว
มแ

พท
ย์ฉ

ะเชิ
งเท

รา

จุฬ
ารั
ตน์

แพ
รก
ษา

ศูน
ย์ม

ะเร็
ง

อีล
ิคอ

น

ปัญ
ญา

พล
อิน

เตอ
ร์โ
ฮล

ดิง้

ศม
ลก

จิ

สต
ีลล

ิ้งค์
 อิน

เตอ
ร์เน

ชั่น
แน

ล

ซีเ
มธ็

เอส
โก้

-ไท
ย

มุ่ง
พัฒ

นา
อิน

เตอ
ร์ แ

นช
ชั่น

แน
ล

คิง
ส์เ
มน

ซี.
 เอ
็ม.ท

ี.ไอ
.

ไล
เซ
นส์

ทูค
ิว

1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ X / / / / / / / / / /,M

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

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

4 นายแพทยวิ์ชิต  ศิริทตัธ ารง / / / / / / / / / /

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

6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล / / / / / / / / / / / / / /

7 นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู /

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสินทร์ / / / / / / / / / / /

9 นายมานิต เจียรดิฐ /,AC /,AC /

10 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ /,AC C
11 นายสมยศ    ญาณอุบล /,AC

12 นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย์ /

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัด์ิโกศล //,/// / / /

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ //,/// /

15 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ///

16 นางประคอง  วิจกัรขโณดม ///

บริษทัย่อย

Name บริษทั

บริษทัที่เกีย่วข้อง



      แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                บริษัท โรงพยาบาลจฬุารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 หน้า 166 



      แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                บริษัท โรงพยาบาลจฬุารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน)  
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี
เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติั (Compliance Unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  
         1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  

 

 

 

 

 

                                                             
1 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษัท 

 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ  านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

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

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

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

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคุม ขอ้มลูและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 

ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มลู 

  

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

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี
ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ท่ีส าคญั   

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 

ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเนน้ให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 
  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

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

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (Acceptance)  การลดความเส่ียง (Reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Rvoidance)  หรือการ
ร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงินเทจ็  การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls)  

การเปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

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

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           ท่ี
ก  าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้  าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้  าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

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

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลอืกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    ใน
กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีห้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้มี             ความ
เหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีห้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและข้ันตอนการปฏบิัต ิ

เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏบิัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม

นั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก  าหนด

แนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมี
คุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู    

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

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มลูท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายใน
ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

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

 

 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง  การส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

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

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

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้

อยา่งปลอดภยั 

  

   

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

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

  

 

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งมี
นยัส าคญั 

  

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

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 1,620,000.00 
2 บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพทิอล จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 615,000.00 
3 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ  ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 615,000.00 
4 บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 150,000.00 
5 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ  ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 360,000.00 
6 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 360,000.00 
7 บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 490,000.00 
8 บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา จ  ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 360,000.00 
9 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 
10 บริษทั ศูนยม์ะเร็ง สุวรรณภูมิ จ  ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 150,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 4,820,000.00 

 

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

-ไม่มี 

 
รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 
ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

 
 

     

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)   
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว   ทั้ ง น้ี  ข้าพเจ้าขอยืนย ันว่ า ไม่มีข้อ มูลการให้บ ริก าร อ่ืนที่บ ริษัท 
และบ ริษัท ย่อ ย จ่ าย ให้ข้าพ เ จ้า  ส านั ก งานสอบบัญ ชีที่ ข ้า พ เจ้าสั ง กัด  และบุคคลหรือ 
กิจการที่ เ ก่ี ยวข้องกับข้าพเจ้าและส านักงานสอบบัญชีที่ ข ้าพเจ้าสังกัด  ที่ ข ้าพเจ้าทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถ้ามี) แล้ว  ข้าพเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่ า ต อบ แทนสอ บบัญ ชี แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร อ่ื น ที่ บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท ย่ อ ย จ่ า ย ให้ ข้ า พ เ จ้ า  
ส านั ก ง านสอบบัญ ชีที่ ข ้ า พ เ จ้า สั ง กัด  และบุ คคลห รือ กิ จก า รที่ เ ก่ี ย วข้อ งกับข้าพ เ จ้า 
และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ที่ถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
                                                                               ลงช่ือ  นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม 
                                                                                    (นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม) 
                                                                                    สงักดั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
                                                           ผูส้อบบญัชีของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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