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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เร่ิมก่อตั้งในปี 2529 
จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจ านวน 10 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขต
ประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ์ ถนนก่ิงแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี  อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี อ าเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ และอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม 495 เตียง  และตามแผนการขยายอาคาร
โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่งของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง (แล้วเสร็จในปี 2559) 
โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (แลว้เสร็จในปี 2559)โครงการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการและอาคารจอดรถ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2560) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (แลว้เสร็จ
ในปี 2560)โครงการสร้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชัน่แนล จงัหวดัปราจีนบุรี (แลว้เสร็จภายในปี 2561) โครงการ
สร้างโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (แลว้เสร็จภายในปี 2561) ท าให้บริษทัฯมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วย
เพ่ิมขึ้นเป็น 749 เตียง และในปี 2563 บริษทัมีมติก่อสร้างโรงพยาบาลชีวารัตน์ (ศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ) (คาดว่า
แลว้เสร็จในปี 2565) ปัจจุบนัสามารถรองรับผูป่้วยนอกมากกว่า 6,000 คนต่อวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ คือการ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก และเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัออก และในปี 2562 บริษัทมีมติร่วมลงทุนในบริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาล ในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล  

บริษทัฯ เน้นคุณภาพการให้บริการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาท่ีทนัสมยั 
มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั บริษทัฯ มีศูนยก์ารแพทยท่ี์มีผลงานเป็นเลิศและ
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ อาทิเช่น  ศูนยศ์ลัยกรรมทางมือ ศูนยท์ารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อยวิกฤติ ศูนยโ์รค
หลอดเลือดสมอง ศูนยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร  ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง บริษทัฯได้ให้ความส าคญักับการรักษาพยาบาลท่ีมี
คุณภาพ คณะแพทยแ์ละพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล
แห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) ตาม
มาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2563 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล คร้ังท่ี 3 Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่
ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี 
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  บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการด้านสุขภาพภาครัฐ 
อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีเขา้
รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขต
ภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 14  แห่งกระจายอยู่ใน
พ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

ปี 2563 บริษัทฯ 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) 
ห้องพกัผูป่้วยหนกัเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดงัน้ี 

• คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
 ให้การผ่าตัดรักษามือและน้ิวมือท่ีฉีกขาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทย์ผู ้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ เป็นท่ีเช่ือถือและมีช่ือเสียงของวงการแพทยร์ะดบัประเทศและต่างประเทศ  เป็นศูนยท่ี์รับส่งต่อผูป่้วย
เพื่อรับการรักษาผ่าตดั Microsurgery ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวนัออก และยงัเป็นศูนยศึ์กษาต่อ
ของแพทยเ์ฉพาะทางจากโรงเรียนแพทยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

• ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
 ให้บริการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้าหนกัน้อยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนกัน้อยกว่าปกติ สามารถเจริญเติบโตและใชชี้วิต
ไดต้ามปกติ โดยไดรั้บความไวว้างใจเป็นศูนยรั์บส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จงัหวดัระยอง 

• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3, 9)* :  
ให้บริการตรวจวินิจฉยัโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัประสาทวิทยา ทั้งน้ี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
3 อินเตอร์ ผ่านการรับรองคุณภาพดา้นการจดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโ้ครงการศูนยโ์รค
หลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี2558 เปิดศูนยผ์่าตดัสมองผ่านกลอ้งจุลทรรศน์โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ผา่ตดัรักษาโรคเน้ืองอกในสมอง 

• ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้บริการภายใต้ จร.1,จร.3) : 
ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนงัทัว่ไปและให้ค  าแนะน าปรึกษาดา้นความงามศลัยกรรมตกแต่ง (เสริมจมูก, เสริมเตา้
นม) การผา่ตดัลดกระชบัสัดส่วนดว้ยเคร่ือง VASER และมีเคร่ืองเลเซอร์ส าหรับรักษาปัญหาผิวหนา้แบบต่างๆรวมไป
ถึงการฉีดรักษาดว้ยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา  รวมถึง
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวคุณภาพดีส าหรับผิวหนา้ชนิดต่างๆ 

• ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* :  
โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงในการให้บริการรักษาผู ้ป่วยเก่ียวกับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โดยในปี 2553 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดรักษาโรคหวัใจดว้ยการผ่าตดัแบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 
ปี 2556 เปิดศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร โดยขอบเขตการให้บริการท่ีส าคญัไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพหวัใจ การท าอลั
ตราซาวด์หัวใจ การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจแบบเดินสายพาน การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ท าบอลลูน ใส่สเต็นท์) 
รวมถึงการผา่ตดัหัวใจท่ีมีความซับซ้อนสูง โดยเป็นเครือข่ายศูนยรั์บส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบของทั้ง
โครงการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการประกนัสังคม และในปี 2558 เปิดศูนยรั์กษา
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจ้ีไฟฟ้าลดัวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่งแรกในภูมิภาค และได้เพ่ิม
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เคร่ืองกระตุ้นเสริมการท างานของหัวใจ Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวตักรรมในการรักษา
โรคหวัใจท่ีผูป่้วยไม่สามารถผา่ตดัได้ และ Cardiac MRI  scan ในการตรวจหัวใจท่ีมีความผิดปกติซับซ้อนและตรวจ
ประเมินก่อนผา่ตดัหวัใจ 

• ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* : 
ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทยเ์ฉพาะทางโรคมะเร็งดา้นต่างๆรวมไปถึงการผ่าตดัรักษาโรคมะเร็ง การตรวจ
สุขภาพเพื่อคน้หาโรคมะเร็งดว้ยวิธีต่างๆ การรักษามะเร็งดว้ยเคร่ือง HIFU (High Intensity Ultrasound) ส าหรับมะเร็ง
ในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่สามารถผ่าตดัได ้เช่น มะเร็งตบั มะเร็งตบัอ่อน และกอ้นเน้ืองอกมดลูก โดยเร่ิมเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ปลายปี 2556   

• ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : 
รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้การฝังแร่ไอโอดีน  125 โดยไม่ตอ้งผ่าตัดซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการรักษา
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาท่ีดีและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นเหมือนกบัการผ่าตดั โดยแพทยเ์ฉพาะทางรังสี
รักษาท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2557  

• ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) :  
ตั้งขึ้นดว้ยความตั้งใจท่ีช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตร
ยาก โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลเร่ิมเปิดให้บริการในปี 2560 

• ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1: 
 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมี
ความซับซ้อน โดยทีมจกัษุแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทันสมัยและได้
มาตรฐาน เร่ิมเปิดบริการในปี 2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

(1)  ธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์  
 บริษทัย่อยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั (“ไทย แอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเข้า และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์อาทิเช่น เตียงผ่าตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด 
เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทย แอมดอน ส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่ายให้แก่
โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว ยงัคงยึดถือแนว
ทางการจดัซ้ือตามเง่ือนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกิจแพทย์แผนไทย และการเสริมความงาม 
บริษทัฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกการแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์” ให้บริการ คือ บริการนวดแผนไทย 

และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความช านาญ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัให้บริการดา้นการเสริมความงามภายใตช่ื้อ ศูนยเ์ลเซอร์และ
ความงาม จุฬารัตน์ –เรอนวัร์ 
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    (3) ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
 บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใต้ช่ือโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิต
บุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 
 

สรุปการด าเนินธุรกิจ สถานพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ จ านวนเตียง 

บริษทั โรงพยาบาล      จุฬารัตน์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1,100 - ให้บริการดา้นการแพทย ์โดย โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิก
ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)  
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

รวม 

 
 

26 
- 

193 
26 
245 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 

500 
 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์โดย โรงพยาบาล และคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

รวม 

 
 
- 
- 

139 
139 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั(1) 800 
 

100 ให้บริการดา้นการแพทย ์โดย โรงพยาบาล และคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง 
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   

รวม 

 
 

141 
- 

141 
บริษทั โรงพยาบาล จุฬารัตน์
อาคเนย ์จ ากดั(2) 

500 70 ให้บริการดา้นการแพทย ์โดย โรงพยาบาล และคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการมีรายละเอยีดดงัน้ี 
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชัน่แนล 
-304 สหคลินิก                                  
                                                   รวม 

 
 

59 
- 

59 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 100 
 

96.38 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบันเปิดด าเนินการเป็นโรงพยาบาล
ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชล
เวช” 

รวม 

56 
 
 

56 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั(3) 

100 100 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบันเปิดด าเนินการเป็นโรงพยาบาล
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์
ระยอง”   
                                                    รวม 

50 
 
 

50 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั(4) 

600 64.58 ให้บริการด้านการแพทย ์ปัจจุบันเปิดด าเนินการเป็นโรงพยาบาล
ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใตช่ื้อ  “โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา” 
                                                     รวม 
 

59 
 
 

59 
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บริษัท 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ จ านวนเตียง 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์
แพรกษา จ ากดั(5) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อโครงการขยายในอนาคต 
                                         รวม 

- 
- 

บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ 
จ ากดั(6) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อโครงการขยายในอนาคต 
                                         รวม 

- 
- 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(7) 

1 80  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อโครงการขยายในอนาคต 
                                         รวม 

- 
- 

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 749 

หมายเหตุ : 
(1) เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 500 ลา้นเป็น 800 ลา้นบาท  
(2) ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 300 ลา้นบาท เพ่ิมเป็น 500 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 29 

มกราคม 2559 บริษทัฯลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือสัดส่วนร้อยละ70 ผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นนกัธุรกิจในพ้ืนท่ีและ
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 ได ้จดทะเบียนคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชัน่แนล และ
ด าเนินการโดยบริษทั จุฬารัตน์อาคเนย ์จ ากดั ไดจ้ดเพ่ิมสาขา 304 สหคลินิก ในเดือนธนัวาคม 2563 

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

(4) จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 และปัจจุบนับริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58 และผูถื้อหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์

(5) จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 
(6) จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561  เปล่ียนช่ือบริษทัวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ช่ือเดิมคือ บริษทั โรงพยาบาล นวตั

โอสถ สุวรรณภูมิ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
(7) จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 และปัจจุบนับริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และผูถื้อหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 20 เป็นกลุ่มแพทยซ่ึ์งเป็นผูถื้อหุ้นเดิม 
รายละเอียดการด าเนินธุรกจิอ่ืน  

 
บริษัท 

 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั โรงพยาบาล       
จุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

1,100 - -  บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์ ” 
-  บริการดา้นการเสริมความงามและศลัยกรรมตบแต่ง 
- ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์เพื่อ
ผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพ 

บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั
(1) 

30 100 -   น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 
-   จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

หมายเหตุ :  
(1) ไดก้ารจดทะเบียนเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
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1.1  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  ค่านิยมและวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป “The Star of  the East” ซ่ึงมี

ความโดดเด่นในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเติบโตในอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์และดา้นการพฒันา
ความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาคตะวนัออก และใน
จงัหวดัสมุทรปราการ และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้าหมาย
ในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและจงัหวดั
สมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผา่นศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง โดย
คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
วิสัยทัศน์  

-   เป็นผูน้ าดา้นบริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัทัว่ทั้งในประเทศ
และระดบันานาชาติ เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั  

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

พนัธกิจ   
1. ให้การดูแลรักษาอยา่งมีมาตรฐานของผูรั้บบริการ 

   2. สร้างจิตส านึกให้พนกังานรู้จกัปกป้อง และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือการเป็น Green Hospital    
   3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. พนกังานมีความสุข 
ค่านิยม (Core Values)   iCARE (ไอแคร์) 

i = International Patient Safety    : ยึดเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นส าคญั 
i   = Integrity        : เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม 
i  = Innovation     : สร้างสรรควิ์ธีการใหม่ๆเพื่อพฒันาองคก์ร 
C =  Care    : ใส่ใจดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  
C =Change    :  พร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือผลงานท่ีดีขึ้น 
A = Accountability   :  มีความรับผิดชอบและเป็นท่ีศรัทธาของสังคม 
R = Respect    :  ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล  
E =Engagement    :  มีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 
E = Education     :  ศึกษาพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
E = Environment     :  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ 
 มุ่งเนน้การให้บริการดา้นสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารและพฒันาเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นผูน้ าในการ
ให้บริการเครือข่ายดา้นสุขภาพ ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวนัออก (The Star of the East) 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
ปี 2562 
 
 
 
 
 

- เดือนมกราคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้เปิดให้บริการศูนย ์3A (Aesthetic and Anti-
Aging Center) ให้บริการดา้นความงามและการชะลอวยั 
- เดือน กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์  3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรจากส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ในด้านผลการประเมินคุณภาพดีเยี่ยม 
ตลอดปี 2560 ในสาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก และสาขาจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก 
- เดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ จดัตั้งบริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ ากดั เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการโรงพยาบาล
ศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพ่ือให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางอย่างครบวงจรแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
และลูกคา้คู่สัญญา ภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียง  
- เดือน พฤษภาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
11 อินเตอร์ ได้เข้ารับรางวลัการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น E-Claim Award 2017 ซ่ึงเป็นรางวลั
โครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน โดยผ่านระบบ e – Claim จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยัไทยและ
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
- เดือนมิถุนายน 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้พ่ิมการให้บริการ Platelet Rich Plasma โดยเป็น
นวตักรรมการรักษาอาการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ หรือซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายของร่างกายดว้ยการใช้ เกล็ด
เลือด(ของตวัเอง) มาท าให้มีความเขม้ขน้สูงกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทัว่ไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ด
เลือดเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในการใชใ้นการรักษา ฉีดกลบัไปยงับริเวณท่ีมีการบาดเจ็บ อกัเสบ หรือเส่ือมสภาพ
ของร่างกายในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นเทคนิคทางการแพทยใ์หม่ท่ีถูกน ามาใชใ้นหลายๆดา้น ไวว่้าจะเป็น เวช
ศาสตร์การกีฬา กระดูกและขอ้ (ออร์โธปิดิกส์) และความงาม (Aesthetic Medicine) 
- เดือนกรกฎาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ เปิดบริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
สิทธิเงินสดและประกนัชีวิตพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  
- เดือนตุลาคม 2561 บริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายเคร่ืองฉายรังสีรุ่น Synergy 
เพ่ือเตรียมการติดตั้งท่ี โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ 
- เดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ไดเ้ปิดให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน สิทธิเงินสด ประกนัชีวิตและลูกคา้คู่สัญญาพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
- เดือนธนัวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ติดตั้งเคร่ือง CT Scan 128 Slice ทดแทนเคร่ืองเดิม 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวินิจฉยัโรคทางรังสี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บรางวลัคุณภาพ 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 จากบริษัท  อริอลัซ์ อยุธยา
ประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 
- เดือนเมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่ออายุ
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คร้ังท่ี 2) 
-  เดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand  
หมวดการแพทยป์ระจ าปี 2562 จากคณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นรางวลัท่ีแสดงให้เห็นถึงแบรนด์ท่ีเป็นท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างความยัง่ยืนในระยะยาว ผ่าน
ผลการวิจยัจากการค านวณมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยคุณสมบัติของบริษทัท่ีจะเขา้เกณฑ์การไดรั้บรางวลั
จะตอ้งมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป มีผลงานการด าเนินงานในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อยา่งนอ้ย 3 ปี และมีคะแนนจากมาตรวดัธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป 
- เดือนกนัยายน 2562  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  เปิดอาคาร C รองรับผูป่้วยสิทธิประกนัสงัคม พร้อม
ปรับปรุงสถานท่ีอาคาร A  รองรับผูป่้วยสิทธิเงินสด 
-เดือนกนัยายน 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บมอบโล่และไดรั้บการยกย่องเป็นสถานพยาบาล
ในโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ  ท่ีให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน จากส านกังานประกนัสังคม 
- เดือนตุลาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เปิดอาคารศูนยต์รวจสุขภาพ โดยใช้ช่ือว่า “ ศูนย์
ตรวจสุขภาพแอร์พอร์ตเฮลทเ์ช็ค แอนด ์สไมลค์ลบั ” 
- เดือนพฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่อ
อายคุร้ังท่ี 8) 
- เดือนธันวาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับรางวลัอันภาคภูมิใจรางวลัด้านคุณภาพ 
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 

ปี 2563 -เดือนกุมภาพนัธ ์2563  บริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
-เดือนกนัยายน 2563โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานพยาบาลในดวงใจ 
ประจ าปี 2563" โดยรับมอบรางวลัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนา
ส านกังานประกนัสังคม (สปส.) ครบรอบ 30 ปี ณ ส านกังานประกนัสังคม ถ.ติวานนท ์จ.นนทบุรี 
-เดือนตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดบัสากล คร้ังท่ี 3 Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรอง
แต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี 
-เดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 
เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั 
-เดือนธันวาคม 2563 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ช่ิงรางวลั Best in Sector : Healthcare 
โดย IR Magazine 
-เดือนธนัวาคม 2563 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย ์จ ากดั ไดจ้ดเพ่ิมสาขา 304 สหคลินิก 

หมายเหตุ : ภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2545 ก าหนดให้ใช้ ช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้ง
คืนว่า “คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้้างคืนไม่เกิน 30 เตียงให้ใช้ช่ือ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลท่ีรับผู้ป่วยไวค้้างคืนเกิน 30 เตียงข้ึนไปให้ใช้ช่ือ 
“โรงพยาบาล” 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  มีบริษทัย่อย 10 บริษทั ได้แก่
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั,  บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั,  บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ อาคเนย ์จ ากัด,  บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั, บริษทั 
โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั, บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั และมีบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั และ
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีลงทุนผ่านบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดัอีกหน่ึงแห่ง  โดยมี
โครงสร้างการถือหุ้นแสดงดงัแผนภาพ 
 
 

 
 
ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการพึ่งพิงหรือแข่งขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 

แผนภาพที ่1-1 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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 โครงสร้างรายได้ 
บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 

2563 แสดงดงัตาราง 
แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561 – 2563  

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,444.71 32.8 1,653.59 32.0 1,688.37 31.1     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,310.06 29.7 1,580.75 30.6 1,519.86 28.0รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 2,754.77 62.5 3,234.34 62.6 3,208.23 59.1รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ     โครงการประกนัสังคม 1,409.60 32.0 1,577.83 30.5 1,811.20 33.3     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 242.62 5.5 353.44 6.8 413.41 7.6รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,652.22 37.5 1,931.27 37.4 2,224.61 40.9รวมรายได้จากกจิการโรงพยาบาล 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0 5,432.84 100.0รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 2563ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม25622561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,444.71 32.8 1,653.59 32.0 1,688.37 31.1

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,310.06 29.7 1,580.75 30.6 1,519.86 28.0

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 2,754.77 62.5 3,234.34 62.6 3,208.23 59.1

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม 1,409.60 32.0 1,577.83 30.5 1,811.20 33.3

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 242.62 5.5 353.44 6.8 413.41 7.6

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,652.22 37.5 1,931.27 37.4 2,224.61 40.9

รวมรายได้จากกจิการโรงพยาบาล 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0 5,432.84 100.0

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 2563

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25622561

 
 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 6 บริษทัท่ีเปิดด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ 1.)บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากัด 2.)บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด  3.)บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากัด  4.) บริษัท 
โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 5.)บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 6.) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั ซ่ึง 
ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่ผูป่้วยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณ
รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ถนนก่ิง
แกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบาง
ปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จังหวดัฉะเชิงเทรา  ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุรี  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี และอ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ในปี 2559 เพ่ิมสาขาท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในปี 2563 เพ่ิมสาขาใน
อ าเภอปราจีนบุรี กล่าวโดยรวมปี 2563 กลุ่มบริษทัมีโรงพยาบาลจ านวน 9 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจ านวน 5 
แห่ง รวมทั้งส้ิน 14 แห่ง และมีเตียงรองรับผูป่้วย 749 เตียง   

บริษทัได้ให้ความส าคญักับการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพโรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission International) 
ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละคร้ังมี
ก าหนดอายุรับรอง 3 ปี และในปี 2563 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดบัสากลคร้ังท่ี 3 Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละคร้ังมีก าหนด
อายรัุบรอง 3 ปี       

  บริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพภาครัฐ 
อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีเขา้
รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขต
ภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 14 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ี
ซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

2.1.1 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 
 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลกัษณะการให้บริการไดด้งัต่อไปน้ี 

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

แพทย์ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และดูแลผู ้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป อาทิเช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ 

• คลินิกอายรุกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต ้จร. 3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา)* 
: ให้บริการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคอายรุกรรมเฉพาะทางดา้นต่างๆ เช่น โรคหวัใจและ
หลอดเลือด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผิวหนงั, โรคมะเร็ง, โรคติดเช้ือ, โรคทางเดินหายใจ, โรค
ขอ้และรูห์มาติสม,์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรคไต, โรคภูมิแพ,้ โรคเลือด 
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(2) คลินิกศัลยกรรม   
• คลินิกศลัยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต ้จร.3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางศลัยกรรมทั่วไป รวมทั้งการผ่าตัดผ่านการส่อง
กลอ้ง (laparoscopie surgery), ศลัยกรรมมือ,ศลัยกรรมกระดูก, ศลัยกรรมสมองและระบบประสาท , 
ศลัยกรรมกระดูกใบหน้า, ศลัยกรรมตกแต่ง, ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศลัยกรรมหัวใจและ
หลอดเลือด ,  ศัลยกรรมมะเร็งนรีเวช, ศัลยกรรมมะเร็งทั่วไป, ศัลยกรรมเต้านม, ศัลยกรรมจักษุ , 
ศลัยกรรม หู คอ จมูก 

(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 
(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* 
(5) คลินิกและศูนย์การแพทย์อ่ืนๆ 

• ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ใหบ้ริการภายใต ้จร.3)*  
• คลินิกเด็ก 24 ชัว่โมง  (ใหบ้ริการภายใต ้จร.3,9)*  
• ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต ้จร.3,9)*  
• คลินิกโรคภูมิแพ ้ (ให้บริการภายใต ้จร.3)*  
• คลินิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต ้จร.3,9,11)*  
• ศูนยเ์ลเซอร์จกัษุ  (ให้บริการภายใต ้จร.3)*  
• ศูนยท์นัตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต ้จร.1,3,5,9,11)*  
• คลินิกสูติ-นรีเวช และผูมี้บุตรยาก (ให้บริการภายใต ้จร.3,9,11)*  
• ศูนยรั์กษาโรคทางเดินอาหารและตบั  (ใหบ้ริการภายใต ้จร.3,9,11)*  
• คลินิกโรคล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  (ให้บริการภายใต ้จร.3,9,11)*  
• ศูนยส์ลายน่ิวและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้บริการภายใต ้จร. 3,9)*  
• ศูนยไ์ตเทียม  (ใหบ้ริการภายใต ้จร.3,9,11)* 
• คลินิกกายภาพบ าบดั  (ใหบ้ริการภายใต ้จร.3,9,11)*  
• คลินิกโรคกระดูกและขอ้  (ใหบ้ริการภายใต ้จร.3,9,11)*  

(6) ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 
(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 
(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่และรถเอก็ซเรย์เคล่ือนที ่
(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 
(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้บริการภายใต้ จร.1,3) 
(11) ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) 
(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีศกัยภาพดา้นสถานท่ีในการให้บริการทางการแพทย ์และมีอตัราการใช้บริการ
แยกตามกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี  
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(1) จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตียงให้บริการ 
ศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้อง

ตรวจรักษา ในขณะท่ีศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียง
ท่ีให้บริการ โดยศกัยภาพในการให้บริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 

โรงพยาบาล / สาขา จ านวนห้องตรวจ จ านวนเตียงเปิดให้บริการ 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 5 26 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2  2 - 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 53 193 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 5 26 

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพทิอล จ ากัด 
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 31 139 

บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง 6 50 

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช 5 56 

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 21 141 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากัด 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 14 59 

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากัด 
โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 19 59 

รวม 166 749 
 

(2) อัตราการใช้บริการ 

อตัราการใชบ้ริการของกลุ่มผูป่้วยประเมินจากจ านวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการให้บริการ
สูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทั้งน้ี ในปี ปี 2561 เเละ 2562  กลุ่มผูป่้วยนอกมีอตัราการใช้
บริการลดลงจากร้อยละ 70.5  เป็นร้อยละ 69.1 และลดลงเป็นร้อยละ  59.6 ในปี 2563 ในขณะท่ีกลุ่มผูป่้วยในปี 2562 
และ 2563 มีอตัราการใช้บริการ (อตัราการครองเตียง) ลดลงจากร้อยละ 67.9  เป็นร้อยละ  64.3 อตัราการใชบ้ริการ
ลดลงทั้ งกลุ่มผู ้ป่วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน  เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้จ านวน
ผูใ้ชบ้ริการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
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•       กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2561 2562 2563 
จ านวนห้องตรวจ (เฉล่ีย) * 131 147 161 
จ านวนวนั 365 365 366 
ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด(คร้ัง) ** 3,343,830 3,762,780 4,125,240 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (คร้ัง) 2,357,117 2,601,433 2,459,181 
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 70.5 69.1 59.6 

• กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2561 2562 2563 
จ านวนเตียงให้บริการ(เฉล่ีย) * 649 749 749 
จ านวนวนั 365 365 366 
ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด(เตียง) 236,840 273,385 274,134 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (เตียง) 155,132 185,676 176,342 
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 65.5 67.9 64.3 

 

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

2.1.3 บริการแพทย์แผนไทย 
 บริษทัฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทยแ์ผนไทย จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองคร์วม บริษทัฯ จึงใช้
พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้เป็นท่ีตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทย
จุฬารัตน์” ให้บริการ 3 กลุ่ม คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความช านาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ี คลินิก
แพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์ เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 
 

2.1.4  ธุรกิจจัดซ้ือเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 
 บริษทัย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทย แอมดอน จ ากัด (“ไทย แอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเข้า และจัดจ าหน่าย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์อาทิเช่น เตียงผ่าตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด 
เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทย แอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่ายให้ แก่
โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี ไทย แอมดอนอยู่ระหว่างการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการจัด
จ าหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอ่ืนในอนาคต  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผูช่้วย
พยาบาลภายใต้ช่ือโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
โรงพยาบาล 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  หน้า 15 

2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด 
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ด าเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การน าบริการและการ

รักษาพยาบาลให้เขา้ถึงประชาชนให้ไดทุ้กกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
และคลินิกของกลุ่มบริษทัฯ   โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริการทั้งระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  เพื่อให้
ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก และตั้งเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ปต์ “The 
Star of  the East” และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการให้บริการตามความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
(Patient Focus) ในราคาท่ียุติธรรม โดยเน้นความปลอดภยัของผูม้าใช้บริการเป็นส าคญั (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายใน
การเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและจงัหวดั
สมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผา่นศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง  

 ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริษทัฯท่ีจดัอยูใ่นระดบัทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถให้บริการตรวจรักษา
ในระดบัตติยภูมิ Excellent Center  ในส่วนของคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะ
วิกฤติและศูนยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนยรั์กษาโรคมะเร็งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และศูนยโ์รค
หลอดเลือดสมองโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั) จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 
และถนนเทพารักษ ์ถนนก่ิงแกว้ อ าเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จงัหวดัสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว)์ และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค)  จงัหวดัปราจีนบุรี และอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ปี2559 เพ่ิมสาขาท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  และในปี 2561 เพ่ิม
สาขาท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นไดว่้าพ้ืนท่ีตั้งของโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
อยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ  

ลักษณะลูกค้า  
(1) ลูกค้าท่ัวไป ประกอบด้วย 

• กลุ่มลูกค้าเงินสด : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางขึ้นไป ซ่ึงมีท่ีอยู่อาศยัหรือสถานท่ีท างาน ใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษทัฯ หรือเป็นผูท่ี้มี
ความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เน้นการให้บริการอยา่งมี
คุณภาพ และเพ่ิมขอบเขตการให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ 

• กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยท่ีองค์กรต้นสังกดัไดท้  าสัญญา
ขอ้ตกลงไวก้บัทางบริษทัฯ ซ่ึงองคก์รตน้สังกดัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรักษาท่ีเกิดขึ้น หรือ
เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากบัองคก์รตน้สังกดัหรือ
บริษทัประกนัโดยตรง ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้คู่สัญญามีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของ 
ธุรกิจประกนั และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 
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• กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : ไดแ้ก่ ผูเ้จ็บป่วยจากการประสบอุบติัเหตุ
ทางจราจร ซ่ึงเขา้รักษาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยโรงพยาบาลใน
กลุ่มบริษทัตั้งอยูบ่นถนนเทพารักษ ์ถนนก่ิงแกว้ และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมีอุบติัเหตุทางจราจรเกิดขึ้น
บ่อยคร้ัง ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนยอ์ุบติัเหตุฉุกเฉิน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูม้าใชบ้ริการ และ
ท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่งรถพยาบาลไปให้บริการในท่ีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้ งน้ี 
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และจะเบิกค่าใชจ้่ายในการรักษาจากบริษทัประกนั
ท่ีท าประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี แก่ผูเ้จ็บป่วยหรือคู่กรณีของผูเ้จ็บป่วย 

• กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการท างาน : ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการท างาน ซ่ึงเขา้รับการรักษาตาม
พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความพร้อม
และความเช่ียวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บท่ีมือและการต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ (Micro 
Surgery) สามารถให้บริการรักษาอาการเจ็บ ป่วยของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มน้ีได้เป็นอย่างดี  ทั้ งน้ี 
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูป่้วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากการท างาน ในภายหลงั  

(2) ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ 
• กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม : ตามพระราชบัญญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดให้

ลูกจา้งตอ้งถูกหกัเงินค่าจา้งรายเดือนและน าส่งเขา้กองทุนประกนัสังคม โดยลูกจา้งท่ีถูกหกัเงินดงักล่าว
สามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครือขา่ยประกนัสังคมซ่ึงลูกจา้งไดเ้ลือกไวโ้ดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ งน้ี โรงพยาบาลท่ีรับผู ้ป่วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริการทางการแพทยจ์าก
ส านกังานประกนัสังคมใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มีอตัรา 1,460 บาทต่อ
คนต่อปี ในเดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศอัตรา 1,500 บาทต่อคนต่อปี  ในเดือนมกราคม 2563 
ประกาศอตัรา 1,640 บาทต่อคนตอ่ปี) และค่าบริการส่วนเพ่ิมประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ)  

• ปี 2563 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 442,910 ราย โดยภายหลงัจากท่ี
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA 
ขั้นท่ี 3 บริษทัฯ สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนตามเกณฑ์ของส านักงานประกนัสังคม
เพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ 475,000  คน ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบาย
ท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้
ทัว่ไปเป็นหลกั   

• ลูกค้าตามโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
3 อินเตอร์ ในกรณีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  เป็นการรับส่งต่อผู ้ป่วยหัวใจในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีปัญหา
การส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรคหัวใจท่ีมีการรอนาน ทั้ งน้ีโรงพยาบาลจะได้รับค่าบริการทางการแพทยจ์าก
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่าน ้าหนกัสัมพทัธ์ (Relative Weighted ) ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่งตวั ว่าอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี หรือนอกเขตพ้ืนท่ี และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพ่ิม 
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(ข) สภาวะอุตสาหกรรม ภาพรวมธุรกิจ แนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 
ปัจจุบันสถานพยาบาลในประเทศไทยมีจ านวน 38,512 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐประมาณ 34.7% (อาทิ 

สถานีอนามัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ) และสถานพยาบาลเอกชน 65.3% 
(ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน) เม่ือพจิารณาตามขนาดและความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ พบว่า 
มีสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิสูงถึง 98.3% ของสถานพยาบาลทั้งหมด ท่ีเหลือเป็นระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิ  จ านวน 664 แห่ง 
(1.7%) ซ่ึงในจ านวนน้ี 294 แห่ง (0.7%) เป็นโรงพยาบาลในสังกัดรัฐ กระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ และกทม. ส่วนอีก 370 แห่ง (0.9%) เป็นโรงพยาบาลเอกชน (ภาพท่ี 1) 

แม้จ านวนสถานพยาบาลของรัฐจะมีอยู่มาก แต่ยังไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยในบางพื้นท่ี พิจารณาจาก (1) อตัราการ
ครองเตียง (Bed occupancy rate) ของโรงพยาบาลรัฐในบางจงัหวดัใกลเ้คียง 100% หรือสูงกว่า สะทอ้นถึงจ านวนผูป่้วยในมี
มากกว่าจ านวนเตียงท่ีให้บริการ และ (2) การใช้บริการกรณีเป็นผูป่้วยนอกยงัตอ้งใช้เวลารอนาน ปัจจัยข้างต้นเปิดโอกาส
ทางการตลาดแก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงเนน้ให้บริการดว้ยความรวดเร็วและสะดวกสบาย ส่งผลให้ชนชั้นกลางท่ีมีก าลงัซ้ือ
หนัมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมขึ้นเป็นล าดบั แมจ้ะมีอตัราค่าบริการสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐก็ตาม 

จากข้อมูลของส านักสถานพยาบาลการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เดือนกันยายน 2562) 
ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน 370 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 116 แห่ง (สัดส่วน 31.4% ของจ านวน
โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด) และต่างจงัหวดั 254 แห่ง (68.6%) ดา้นจ านวนเตียงผูป่้วยอยู่ท่ี 3.6 หม่ืนเตียง (กรุงเทพฯ 1.4 หม่ืน
เตียง และต่างจงัหวดั 2.2 หม่ืนเตียง) (ภาพท่ี 3) 

โรงพยาบาลเอกชนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามขนาดของกิจการท่ีวัดด้วยจ านวนเตียง ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีความสามารถในการ
ให้บริการผูป่้วยในของโรงพยาบาล (ภาพท่ี 4) ไดแ้ก่ 

• โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (จ านวนเตียงผู้ป่วย 250 เตียงขึน้ไป) มีจ านวน 22 แห่ง คิดเป็น 5.8% ของจ านวนโรงพยาบาล

เอกชนทั้ งหมด ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง (สัดส่วน 90%) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการกระจุกตัวของ

ประชากรท่ีมีก าลงัซ้ือปานกลาง-สูง และมีจ านวนเตียงรวม 7,162 เตียง คิดเป็น19.9% ของจ านวนเตียงทั้งหมด 

• โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 - 249 เตียง) มีจ านวน 255 แห่ง (67.5% ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด) มีจ านวนเตียง

รวม 27,069 เตียง (75.2% ของจ านวนเตียงทั้งหมด) 

• โรงพยาบาลขนาดเล็ก (1-30 เตียง) มีจ านวน 101 แห่ง (26.7% ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด) มีจ านวนเตียงรวม 

1,766 เตียง 
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ท่ีผ่านมา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตต่อเน่ืองตามความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ (โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ) อีกท้ังยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบาย

ภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการยกเว้นภาษี ส่งผลให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนอย่างรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมี

ศกัยภาพเร่งขยายกิจการผา่นการซ้ือ/ควบรวม เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัท่ีเป็นเมืองส าคญั และเขา้มาถือหุ้นของ

โรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ เพื่อลงทุนหรือสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ จึงเกิดกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นหลายกลุ่มอาทิ กลุ่ม

โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี และกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ การรวมกลุ่มดงักล่าวเพ่ิมความเขม้แข็งและมี

ลูกคา้เป้าหมายชดัเจน ขณะท่ีโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กต่างเร่งปรับตวัไปสู่การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเพื่อเจาะลูกค้า

เฉพาะกลุ่ม (Niche market) 

จ านวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ท่ี 61.6 ล้านราย (ข้อมูลล่าสุดปี 2559) แบ่งเป็น ผูป่้วยนอก 58.8 ล้านราย 

(สัดส่วน 95.5% ของผูป่้วยทั้งหมด)และผูป่้วยใน 2.8 ลา้นราย (4.5%) โดยกรุงเทพฯ มีจ านวนผูป่้วยมากท่ีสุดคือ 32.2 ลา้นราย 

(52.2% ของผูป่้วยทั้งหมด) รองลงมาคือ ภาคกลาง (29.1%) ภาคเหนือ (8.0%) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (5.4%) และภาคใต ้

(5.3%) ทั้งน้ี ผู้ป่วยชาวไทยมีสัดส่วน 93.1% ของผู้ป่วยท้ังหมด (ผูป่้วยนอก 82.6% และผูป่้วยใน 10.5%) ขณะท่ีผู้ป่วยต่างชาติ

มีเพยีง 6.9% (ผูป่้วยนอก 6.6% และผูป่้วยใน 0.3%) แบ่งเป็น กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์(Tourist & 

medical tourist) มีสัดส่วนรวมกนั 80% ของผูป่้วยต่างชาติทั้งหมด และกลุ่มชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท างานและพ านักอยู่ในไทย 

(Expatriate)  มีสัดส่วน 20% (ภาพท่ี 6) 

 
ส่วนประเทศท่ีมีผู้ป่วยมารักษาในไทยมากที่สุด ได้แก่ เมียนมา ญี่ปุ่ น ตะวันออกกลาง และยุโรป ส าหรับปี 2561 ประเทศ

ไทยมีชาวต่างชาติใชบ้ริการรวม 3.4 ลา้นคร้ัง สร้างรายไดร้วม 1.4 แสนลา้นบาท เป็นกลุ่ม Tourist & medical tourist 2.8 ลา้น

คร้ัง และกลุ่ม Expatriate 6.2 แสนคร้ัง 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมมีความมั่นคงและมีความเส่ียงต ่า เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น

ท าให้อ่อนไหวต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจบริการอื่นๆ โดยขนาดของโรงพยาบาลมีผลต่อความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัและความสามารถในการท าก าไร โรงพยาบาลขนาดใหญ่มกัมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง และมีเครือข่ายมากจึงมีความ

ได้เปรียบจากการประหยดัต่อขนาด เน่ืองจากสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้ อาทิ การซ้ือเวชภณัฑ์และอุปกรณ์

การแพทย์ นอกจากน้ี การเข้าถึงผู ้ใช้บริการหลายระดับท าให้รับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้ดีกว่า

โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีรายไดแ้ละก าไรสุทธิเติบโต

ต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
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นโยบายภาครัฐท่ีมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ตั้งแต่ปี 2546 นับเป็นแรงขับเคล่ือน

ส าคัญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย

โรงพยาบาลเอกชนต่างเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ท าให้ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลว่าเป็นหน่ึงในจุดหมายของ

การท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์องโลก มีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการรักษาท่ีสูงติดอนัดบัโลก 

ขณะท่ีมีอตัราค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีมาตรฐานการรักษาระดบัเดียวกนั (ตาราง 1)  

 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเหมาะกบัช่วงพกัฟ้ืน และมีสถานพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานในระดับสากล “JCI” (Joint Commission International Accreditation) มากถึง 62 แห่งซ่ึงสูงเป็นอนัดับ 4 ของโลก 

รองจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (195 แห่ง) ซาอุดิอาระเบีย (93 แห่ง) และจีน (84 แห่ง) ทั้งยงัสูงกว่ามากเม่ือเทียบกบัคู่แข่งส าคญั

ในภูมิภาค เช่น  อินเดีย (35 แห่ง) มาเลเซีย (16 แห่ง) และ สิงคโปร์ (7 แห่ง) ในปี 2562 Worldsbesthospitals.net จัดให้

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงของไทยเป็น 1 ใน 5 สถานพยาบาลดีท่ีสุดในโลกส าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ นอกจากน้ี 

นิตยสาร CEOWORLD จดัให้ไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบการรักษาพยาบาลดีท่ีสุดอนัดบั 6 ของโลก รองจากไตห้วนั เกาหลีใต ้

ญ่ีปุ่ น รัสเซียและเดนมาร์ก ขณะท่ี Numbeo ซ่ึงเป็น website ท่ีมีฐานขอ้มูลค่าครองชีพและระบบสาธารณสุขใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จดัให้ไทยอยูอ่นัดบั 8 ส าหรับประเทศท่ีมีระบบสาธารณสุขดีท่ีสุดในโลก (ณ มิถุนายน 2563) (ภาพท่ี 10) 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  หน้า 20 

ภาครัฐยงัออกมาตรการสนบัสนุนต่อเน่ืองเพื่อเร่งพฒันาไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (ปี 2560-2569) 

โดยเฉพาะบริการดา้นเสริมความงาม เวชศาสตร์ชะลอวยั ศลัยกรรม ทนัตกรรมและการรักษาผูมี้บุตรยาก โดยมาตรการ 

ส าคญั ไดแ้ก่  

(1) ขยายเวลาพ านกัในไทยเพื่อการรักษาพยาบาลของกลุ่มCLMV และจีนเป็น 90 วนัจากเดิม 30 วนั ส าหรับผูป่้วยและ

ผูติ้ดตามรวมไมเ่กิน 4 ราย ทั้งยงัเตรียมขยายเพ่ิมเติมแก่ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ สวีเดน เดนมาร์กและนอร์เวย ์ 

(2) ขยายเวลาพ านกัระยะยาว (Long Stay Visa) แก่ชาวต่างชาติ 14 ประเทศ เป็น 10 ปีจากเดิม 1 ปี  

(3) Visa on arrival 30 วนั ส าหรับนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

(4) Package ดา้นทนัตกรรมและตรวจสุขภาพส าหรับชาวต่างชาติ  

ปัจจัยข้างต้นหนุนให้โรงพยาบาลเอกชนเร่งขยายตลาดไปสู่กลุ่มผูป่้วยต่างชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายด้านการ

รักษาพยาบาลสูงกว่าผูป่้วยในประเทศ รายไดข้องธุรกิจจึงเติบโตต่อเน่ือง และมีอตัราการท าก าไรค่อนขา้งดี 

 

บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย 

“บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” เป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซ่ึงภาครัฐมีบทบาทส าคญั

ในการสร้างระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนในรูปแบบสวสัดิการ องค์การอนามัยโลก(World Health 

Organization: WHO) ระบุว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ของไทยเป็นหน่ึงใน

ตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของการมีระบบหลกัประกนัสุขภาพท่ีดีโดยไม่ตอ้งจ่ายแพง (Good Health at Low Cost) สอดรับกบัสภาวะของ

ประเทศท่ีประชากรมีระดบัรายไดต้่อหัวค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอื่นท่ีใชร้ะบบประกนัสุขภาพถว้นหน้าเช่นเดียวกนั 

ประเทศไทยไดป้ระกาศใช้ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าในปี 2545 โดยออกเป็นพระราชบัญญติัหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ ปัจจุบนัครอบคลุมประชากรถึง 99.92% ของผูมี้สิทธิในระบบประกนัสุขภาพของประเทศ (ประมาณ 66.5 ลา้นคน) 

(ภาพท่ี 7) โดยประชากรไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐ 3 

กองทุนหลัก ไดแ้ก่ (1) กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (The Universal Coverage Scheme: UCS) (2) กองทุนประกนัสังคม 

(The Social Security Scheme: SSS)และ (3) กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (The Civil Servant Medical Benefit 

Scheme: CSMBS)  

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  หน้า 21 

การเข้าถึงระบบหลกัประกนัสุขภาพดงักล่าว ท าให้รายจ่ายดา้นสุขภาพของประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 3.2% ของ GDP ใน

ปี2544 เป็น 3.9% ในปี 2562 (ภาพท่ี 8) โดยภาครัฐมีสัดส่วนรายจ่ายดา้นสุขภาพเพ่ิมขึ้นเป็น 77% ในปี 2562 ขณะท่ีภาคเอกชน

มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง (ภาพท่ี 9) ส่งผลให้ครัวเรือนไทยท่ีเผชิญวิกฤติการเงินจากการจ่ายค่ารักษา พยาบาล 

(Catastrophic health expenditure) ลดลงจาก 5.7% ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2546 เหลือเพียง 2.3% ในปี 2560 

 
ภาพรวมธุรกจิและสถานการณ์ทีผ่่านมา 

ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดและรักษาการเติบโตของรายได้

ในระยะยาว โดยใชก้ลยุทธ์หลายรูปแบบ อาทิ การขยายพ้ืนท่ีให้บริการและเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆการลงทุนศูนย์

รักษาโรคเฉพาะทางและโรคซับซ้อนเพื่อจบัตลาดลูกคา้เฉพาะกลุ่ม รวมถึงการขยายตลาดลูกคา้ต่างประเทศ โดยโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่ายมากจะมีความไดเ้ปรียบทั้งดา้นตน้ทุนและบุคลากร อีกทั้งสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการหลายระดบัทั้งใน

และต่างประเทศ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีไม่มีสาขา (Stand alone) ด าเนินธุรกิจไดย้ากกว่า เน่ืองจากฐานรายได้

ส าคญัมาจากลูกค้ากลุ่มรายไดร้ะดบักลางลงมา ยกเวน้โรงพยาบาลท่ีรับลูกคา้ประกนัสังคมโรงพยาบาลเฉพาะทางท่ีมีลูกคา้

เฉพาะกลุ่ม อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีมีศกัยภาพสามารถเพ่ิมสภาพคล่องผ่านการระดมทุนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง หรือขยายกิจการ รวมถึงการเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซ่ึง

ช่วยเพ่ิมพูนความสามารถในการแข่งขนัและรายได ้

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพสร้างการเติบโตโดยการเพ่ิมเครือข่าย ทั้งการขยายสาขาหรือสร้างโรงพยาบาลแห่ง

ใหม่กระจายไปในแถบหวัเมืองต่างจงัหวดั เมืองท่องเที่ยวและเมืองชายแดนเพื่อรับผูป่้วยจากประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงการถือ

หุ้นโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพการท าก าไรเพื่อให้ไดสิ้ทธ์ิบริหาร (เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพซ้ือหุ้นโรงพยาบาลเมืองราชและ 

Mayo Poly Clinic โรงพยาบาลบางปะกอกซ้ือหุ้นโรงพยาบาลโสธราเวชและโรงพยาบาลปิยะเวทส่วนโรงพยาบาลรามค าแหง

ซ้ือหุ้นโรงพยาบาลราชธานี ) อีกทั้งยงัลงทุนหุ้นโรงพยาบาลท่ีก าไรดีเพ่ือรับเงินปันผล (เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพถือหุ้น

โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์) ตลอดจนเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลอ่ืนทั้งในและนอกประเทศเพื่อรับ-ส่งต่อผูป่้วย และเป็น

พนัธมิตรกับธุรกิจอ่ืนเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ นอกจากน้ี ยงัมีการแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ อาทิ ธุรกิจยาและ

เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง คลินิกเสริมความงาม และศูนยดู์แลผูสู้งอายุ ส าหรับโรงพยาบาลขนาดกลางและ

เลก็ท่ีไม่มีเครือข่ายสาขาต่างเร่งปรับตวัไปสู่การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง และเน้นกลุ่มคนไขใ้นประเทศท่ีไดรั้บสวสัดิการดา้น

สุขภาพเพื่อเป็นหลกัประกนัดา้นรายได ้ซ่ึงอาจกล่าวไดว่้าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้เช่นเดียวกบัธุรกิจอื่นๆ 
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ปี 2558 เป็นตน้มา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีขยายตวัชา้ ส่งผลให้ผูมี้รายได้

ระดบักลางซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของโรงพยาบาลมีความระมดัระวงัในการใชจ้่าย สะทอ้นจากจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการลดลง

อยา่งมีนัยส าคญั (ภาพท่ี 11 และ 12) โดยลูกคา้บางส่วนมีการปรับลดค่าใชจ้่าย เช่น ซ้ือยาเอง หรือเลือกใชสิ้ทธ์ิรักษาพยาบาล

จากสถานพยาบาลของรัฐ รวมถึงคลินิกเอกชนท่ีมีค่ารักษาถูกกว่า ขณะท่ีบางกลุ่มชะลอการรักษาในกรณีโรคไม่เร่งด่วนหรือไม่

ร้ายแรง โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความส าคญักบัการท าตลาดผูป่้วยสิทธ์ิประกันสุขภาพและประกนัสังคมท่ีมี

จ านวนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง (ภาพท่ี 14) โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาและเสนอขายแพคเกจการรักษา ท าให้การแข่งขนัของธุรกิจรุนแรง

ย่ิงขึ้น  

 

 
ขณะเดียวกนั โรงพยาบาลท่ีเน้นลูกค้าต่างชาติย ังไดรั้บแรงกดดนัจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศลูกค้าหลกั 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางซ่ึงเผชิญปัญหาราคาน ้ ามนัตกต ่าต่อเน่ืองมาหลายปี ท าให้รัฐบาลบางประเทศเร่ิมตดัลด

ค่าใช้จ่าย อาทิ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ลดสัดส่วนงบสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศท่ีรัฐสมทบจ่ายจาก 90% เหลือ 

50% ของค่าใชจ้่ายรวม และอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ กาตาร์และคูเวต ลงทุนสร้างโรงพยาบาลท่ีทนัสมยัท า

ให้ผูป่้วยจากประเทศดงักล่าวลดความจ าเป็นในการเดินทางมารักษาในไทย โรงพยาบาลเอกชนจึงเร่งปรับกลยทุธ์โดยหาลูกคา้

จากตลาดใหม่ทดแทน อาทิ ผูป่้วยท่ีมีรายไดสู้งจาก CLMV จีน รัสเซีย และแอฟริกา ส่งผลให้ตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทยข์อง

ไทยเติบโตไดต้่อเน่ือง โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเขา้มาใช้บริการในไทยเฉล่ีย 2 

ลา้นคร้ัง (Visit) ต่อปี ขณะท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาระบุว่าการให้บริการทางการแพทยแ์ก่ชาวต่างชาติสร้างรายไดร้าว 

3.2 หม่ืนลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมขึ้น 18% จากปี 2560 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการตรวจสุขภาพ ศลัยกรรม ทนัตกรรม และเวชศาสตร์

ชะลอวยั ท าให้จ านวนและรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาติในภาพรวมเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
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ปี 2562 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแมจ้ะไดรั้บแรงกดดนัจากก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคท่ีชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ แต 

รายไดข้องกลุม่โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยย์งัเพ่ิมขึ้น 7.2% จากระดบัเฉล่ีย 10.8% ต่อปีในช่วง 2557-

2561 โดยไดปั้จจยัหนุนจาก  

(1) จ านวนผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัโดยรวมเพ่ิมขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะไขห้วดัใหญ่ (+114%) (ภาพท่ี 

15) และไขเ้ลือดออก (+49.5%)  

 
(2) จ านวนผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสังคมเพ่ิมขึ้น 3.6% ส่งผลให้โรงพยาบาลท่ีมีฐานผูป่้วยประกนัสังคม

จ านวนมากไดป้ระโยชน์ (โรงพยาบาลเอกชนเขา้ร่วมโครงการ 79 แห่ง) 

(3) จ านวนผูป่้วยต่างชาติเขา้รับบริการดา้นสุขภาพเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง สะทอ้นจากรายไดข้องกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศท่ี

ปรับเพ่ิมขึ้น  

(4) ผูป้ระกอบการสร้างรายไดโ้ดยพฒันาบริการไปสู่การแพทยแ์บบบูรณาการท่ีผสมผสานการรักษาในแนวทางปกติเขา้

กบัการดูแลเชิงป้องกนั อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพเปิด Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok โรงพยาบาลเวิลดเ์มดิคอล

เปิดศูนย ์Oasis Wellness Center และโรงพยาบาลพระรามเกา้เปิด W9 Wellness Center ผูป้ระกอบการบางกลุ่มยงัสร้างรายได้

จากการเปิดโรงพยาบาลในต่างประเทศ เช่น ธนบุรีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ปเปิดโรงพยาบาล ArYu ในเมียนมาร์ (มีนาคม 2562) 

ช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสปอดอกัเสบ COVID-19 ท าให้จ านวนผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาล

ลดลงอย่างมาก ผลจากผูป่้วยในประเทศชะลอ/เล่ือนการเขา้มาใชบ้ริการท่ีไม่เร่งด่วนจากความกงัวลดา้นการติดเช้ือ อีกทั้งการ

ดูแลตวัเองและเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ท าให้ช่วง 1Q/2563 ผูป่้วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัลดลง 19.5% YoY 

อาทิ ไขเ้ลือดออกลดลง 42.0% และโรคไขห้วดัใหญ่ลดลง 26.6% ส่วนผูป่้วยต่างประเทศทั้งกลุ่มนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพโดยเฉพาะจีนไม่สามารถเดินทางขา้มประเทศไดจ้ากมาตรการ Lockdown จึงคาดว่าจะท าให้รายไดข้องโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ท่ีเนน้ลูกคา้ต่างประเทศลดลงมาก ขณะท่ีโรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็จะมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคมช่วย

ประคบัประคองธุรกิจไดใ้นระดบัหน่ึง 

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนต่างเร่งปรับตัวรับสถานการณ์โดยหันมาท าตลาดคนไข้ชาวไทยมากขึ้น และปรับ

รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างรายไดช้ดเชยรายไดท่ี้ลดลง เช่น ให้บริการปรึกษาแพทยท์างไกล (Telemedicine) และปรึกษา

แพทยผ์่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจหาไวรัส COVID-19 ในระบบ Drive-through บริการเจาะเลือด/ฉีด

วคัซีนท่ีบา้น และบริการท่ีพกั (Health residences) (ตารางท่ี 2) 
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ผลส ารวจนักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย 

กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลส ารวจนกัท่องเที่ยวต่างชาติท่ีใชบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละบริการเชิงสุขภาพในปี 2562 

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบมาก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน 4.6% เมียนมา 4.2% ลาว 2.3% เกาหลีใต ้1.1% และญ่ีปุ่ น 0.8% สรุปไดด้งัน้ี 

• ปี 2562 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประเมินจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเขา้มาใชบ้ริการ 

ดา้นการแพทยมี์ทั้งส้ิน 6.3 แสนราย รวมค่าใชจ้่าย 1.2 แสนลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 8.5% จากปี 2561 มีค่าใชจ้่ายทั้งหมดเฉล่ีย 

254,202 บาท/คน/ทริป สูงกว่าค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวทั่วไปมากกว่า 5 เท่า โดยเป็นค่าใช้บริการทางการแพทย์

ประมาณ 183,858 บาท (คิดเป็นสัดส่วน 72.3% ของค่าใชจ้่ายทั้งหมด)  

• ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ไดแ้ก่  

(1) ค่าบริการของไทยต ่ากว่าประเทศอื่นเม่ือเทียบบริการระดบัเดียวกนั (85.5%)  

(2) ช่ือเสียงของสถานพยาบาลไทย (84.3%)  

(3) ช่ือเสียงของแพทย ์(77.7%)  

(4) การแนะน าของแพทยใ์นประเทศตนเอง (76.2%) และ  

(5) การแนะน าของท่ีปรึกษา/ตวัแทนดา้นสุขภาพ (40.5%) 

• สถานบริการหลักที่ใช้บริการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเอกชน (92.7%) โรงพยาบาลรัฐ (4.7%) คลินิกทัว่ไป (1.5%) และ 

คลินิกเฉพาะทาง (1.1%) 
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• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ามีความคุม้ค่ามาก 41.7% มากท่ีสุด 24.3% ปานกลาง  

31.2% และนอ้ย 2.8% 

• บริการท่ีใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตรวจสุขภาพ (50.2%) รักษากระดูกขอ้ต่อ เส้นเอน็และกลา้มเน้ือ (8.6%) รักษา 

โรคมะเร็ง 8.4% ป้องกนัดูแลเส้นเลือดหวัใจ 4.1% และทนัตกรรม 4.1% เป็นตน้ (ตารางท่ี 3) 

 
• การใช้จ่าย พบว่า 87.3% ใชเ้งินตวัเอง 9.0% ใชเ้งินประกนัสุขภาพ/ประกนัอุบติัเหตุ 1.0% ใชสิ้ทธิประกนัสังคม  

และ 0.8% ใชสิ้ทธิรัฐสวสัดิการ โดย 66.7% ของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นมีประกนัสุขภาพ/ประกนัอุบติัเหตุ 

• ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ของแต่ละกลุ่ม มีดงัน้ี 

จีน  ใช้บ ริการโรงพยาบ าล เอกชน  (81.3%) และโรงพยาบ าล รัฐ  (18.8%) บ ริการ ท่ี ใช้ม าก ท่ี สุ ด  ได้แ ก่                                

รักษาผูมี้บุตรยาก รักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเน้ือ ทันตกรรม ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ เวชศาสตร์ 

ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

มาเลเซีย ใชบ้ริการตรวจสุขภาพ (35.0%) รองลงมาคือ ทนัตกรรม (25.0%) การป้องกนัดูแลเส้นเลือดหัวใจ (10.0%) 

การรักษากระดูกขอ้ต่อ เส้นเอน็และกลา้มเน้ือ (10.0%) 

เกาหลีใต้ ใชบ้ริการศลัยกรรมผา่ตดัแปลงเพศ (60.0%) 

ลาว ใชบ้ริการตรวจสุขภาพ (100.0%) 

ญี่ปุ่ น ใชบ้ริการเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ ศลัยกรรมผ่าตดัแปลงเพศ และบริการตรวจสุขภาพในสัดส่วน

เท่ากนั (33.3%) 
 

แนวโน้มอตุสาหกรรม 

ปี 2563 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มหดตัว 10.0-12.0% ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

โดย IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.9% ขณะท่ีวิจัยกรุงศรีคาดเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 10.3% ซ่ึงเป็นระดับรุนแรงสุด

นบัตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินโลกปี 2552 (ภาพท่ี17) สถานการณ์ดงักล่าว ท าให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคซบเซาอยา่งหนกั โดยเฉพาะ

ช่วงคร่ึงปีแรกซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมีแนวโนม้ลดลงมาก ส่วนคร่ึงปีหลัง คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกระเตื้องขึน้บ้างจากคร่ึงปี

แรก จากปัจจยัหนุน อาทิ 

(1) การผ่อนคลายมาตรการให้ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ท าให้ผูป่้วยในประเทศมีแนวโน้มทยอยกลบัมาใช้บริการ

เพ่ิมขึ้น  
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(2) การผอ่นคลายให้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ไทย ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้ตอ้งการรับบริการสุขภาพในไทย ซ่ึงเบ้ืองตน้คาดว่าจะมี

ผูป่้วยต่างชาติเดินทางมาใชบ้ริการประมาณ 3 หม่ืนราย อีกทั้งโรงพยาบาลหลายแห่งยงัสมคัรเป็นโรงพยาบาลทางเลือก 

(Alternative Hospital Quarantine) ให้บริการเป็นสถานท่ีกกัตวัอีกทางหน่ึง และ  

(3) ปัจจยัอ่ืนๆ อาทิ การเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านักงานประกนัสังคม (มีผล 1 มกราคม 2563) ท าให้

โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมมีรายได้รองรับจ านวนหน่ึง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนท่ีพึ่งพิง

รายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติจะฟ้ืนตวัไดช้า้กว่า เน่ืองจากจะมีผูป่้วยเพียงบางกลุ่มท่ีสามารถเดินทางมาใชบ้ริการในไทยได ้

 
ปี 2564-2565 คาดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกลับมาเติบโตดีขึน้ จากก าลงัซ้ือท่ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งคาด

ว่าผูป่้วยต่างชาติจะทยอยกลบัสู่ระดบัใกลเ้คียงปกติตั้งแต่ปลายปี 2564 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเติบโตเฉลี่ย 4.0-5.0% ต่อปี 

โดยมีปัจจยัสนบัสนุน ดงัน้ี 

 

ปัจจัยหนุนท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความตอ้งการใช้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อน/ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดย

สภาพฒัน์คาดว่าประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้น

ไปมีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด) และจะเพ่ิมขึ้นสู่ 32% ในปี 2583 (ภาพท่ี 18) ซ่ึงโดยทัว่ไปสัดส่วนผูสู้งอายุ

ท่ีมีปัญหาสุขภาพจะอยู่ท่ีประมาณ 60% ดา้น TDRI ประเมินว่าปี 2575 ค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพในกรณีสังคมสูงวยัจะ

เพ่ิมมากกว่า 3 เท่าเม่ือเทียบกบัประมาณการค่าใชจ้่ายปกติ สะทอ้นว่าสัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเ พ่ิมขึ้น จะส่งผลให้ค่าใชจ้่าย

ดา้นสุขภาพสูงขึ้นอย่างกา้วกระโดด โดยกลุ่มโรคท่ีส่งผลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน และ

โรคเร้ือรังของระบบหายใจ ตามล าดบั 
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2. การเพิ่มขึน้ของกลุ่มชนช้ันกลาง สะท้อนอ านาจซ้ือท่ีจะสูงขึน้ ช่วยหนุนความตอ้งการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน

เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2563 คาดว่าชนชั้นกลางของไทยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 41% ของจ านวนประชากร จาก 36% ปี 2558 เม่ือ

ผนวกกบัการเติบโตของชนชั้นกลางในกลุ่มอาเซียน (ภาพท่ี 19) สะทอ้นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนของไทยยงัมีอยูอ่ีกมาก 

 
3. การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดว่าระดับความเป็นเมือง (Urbanization 

Rate) ของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 50.4% ปี 2558 เป็น 60.4% ในปี 2568 (ภาพท่ี 20) เม่ือผนวกกับนโยบายต่างๆ ของ

รัฐบาล อาทิ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นต่างๆ การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวนัออก (EEC) จะเพ่ิมโอกาสท่ีผูป้ระกอบการจะขยายบริการทางการแพทยไ์ปสู่พ้ืนท่ีดังกล่าว เพื่อรองรับ

ผูป่้วยในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง รวมทั้งรองรับชาวต่างชาติท่ีจะมาท างานหรือลงทุนในไทยมากขึ้น เช่น โรงพยาบาล

รามนครา-ถนนสุขาภิบาล 3 (คาดเปิดปี 2564) วางเป้าหมายรองรับการขยายตวัของเมืองฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ 

และ EEC 

 
ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย  

1. ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคอุบัติซ ้า (Emerging Disease) และอุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง โดยกรมควบคุมโรค

คาดว่าปี 2563 จะมีผูป่้วยโรคเฝ้าระวงั อาทิ ไขเ้ลือดออกประมาณ 1.4 แสนราย นอกจากน้ี ยงัอาจมีการระบาดของโรค

อุบติัซ ้ า อาทิ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome เคยระบาดปี 2546) 

ไขห้วดันก (H5N1 ปี 2547) ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1 ปี 2552 และระบาดซ ้ าใน
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เดือนตุลาคม 2562 ถึงกุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีไตห้วนั) และโรคอุบติัใหม่ ไดแ้ก่ โรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัส COVID-19 

(Corona Virus Disease 2019 เร่ิมระบาดปลายเดือนธันวาคม 2562 ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนรักษา) โดยสภากาชาดไทย

ระบุว่าปัจจุบนัมีเช้ือไวรัสท่ีไม่สามารถระบุสายพนัธ์ุไดม้ากกว่า 5 แสนชนิดท่ีอาจพฒันาเป็นเช้ือก่อโรคในคนได ้

2. อตัราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Noncommunicable diseases: NCD) ของคนไทยสูงขึน้ อาทิ 

โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดบวม โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน (ภาพท่ี 21) ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุข

ระบุว่ามีจ านวนผูเ้สียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงประมาณ 4 แสนคนต่อปี (ขอ้มูลล่าสุดปี 2561) โดยประชากรวยั

ท างานมีแนวโน้มป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยมีมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่ต ่ากว่า 2 แสน

ลา้นบาทต่อปี ประกอบกบัคนไทยมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคมากขึ้น โดยปี 2562 ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเ์พ่ิมขึ้น 4.5% การบริโภคบุหร่ีเพ่ิมขึ้น 1.5% และการบริโภคน ้ าตาลสูงกว่าตวัเลขปลอดภยัเกือบ 5 เท่าตวั 

นอกจากน้ี ยงัมีโรคท่ีทวีความส าคญัมากขึ้น คือ โรคคอมพิวเตอร์วิชัน่ซินโดรม (Computer Vision Syndrome) ซ่ึงเป็น

ผลจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ติดต่อกนัเกิน 2 ชั่วโมง การเพ่ิมขึ้นของโรค 

NCDs ท าให้ความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยมี์แนวโนม้เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 

 
การปรับตัวของผู้ประกอบการ 

1. ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยการขยายการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพือ่เสริมให้ธุรกิจมี

ห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ไดแ้ก่  

• การขยายพื้นที่ให้บริการและเปิดสาขาใหม่เพ่ือรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้ งในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพวางเป้าหมาย 50 สาขาในปี 2566 จาก 49 สาขาปี 2562 และขยายอาคารใหม่

ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล” โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์พฒันาสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ (ปี 

2563 )โรงพยาบาลเกษมราษฏร์เปิดสาขาใหม่ท่ีอรัญประเทศ (ปี 2563) และ พร้ินซิเพิลเฮลท์แคร์ตั้งเป้าหมาย 20 

สาขา (ส่วนใหญ่ในเมืองรอง) ภายในปี 2566 จาก 10 แห่งปี 2562 ดา้นโรงพยาบาลขนาดกลางหลายรายเน้นหา

พนัธมิตรร่วมขยายสาขา อาทิ โรงพยาบาลสินแพทยร่์วมทุนกับกลุ่มโรงพยาบาลรามค าแหงและวิภาวดีเปิด

โรงพยาบาลวิภาราม สาขาพัฒนาการและอมตะนคร นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการบางรายมีแนวโน้มร่วมทุนกับ

พนัธมิตรทอ้งถ่ินในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะเขต EEC ซ่ึงความตอ้งการบริการดา้นสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น วิจัย

กรุงศรีคาดว่าจ านวนเตียงผู้ป่วยในช่วงปี 2663-2565 จะเพิม่ขึน้อีกไม่น้อยกว่า 2,000 เตียง 
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• การเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลอ่ืนเพ่ือขยายเครือข่ายรองรับกลุ่มตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ โดยโรงพยาบาลจะได้

ประโยชน์จากการส่งต่อคนไข ้เช่น โรงพยาบาลพระรามเกา้เป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลต่างจงัหวดั 9 แห่งเพื่อส่ง

ต่อผูป่้วยโรคไต โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์เป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาล 58 แห่งทัว่ประเทศ อาทิ จดัตั้งศูนยค์วาม

เป็นเลิศทางการแพทย ์(Center of Excellence) ในโรงพยาบาลพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพในลกัษณะ Joint Operation 

(ดา้นเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรรายได ้และการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ มีต้นทุนและค่าบริการท่ี

สามารถแข่งขนัได ้เพื่อขยายฐานลูกคา้สู่กลุ่มรายไดร้ะดบักลางและผูซ้ื้อประกนัสุขภาพ โรงพยาบาลรามค าแหง

เป็นพนัธมิตรกบักลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีผา่นการซ้ือหุ้น (ปี 2563) เพื่อร่วมขยายเครือข่ายในต่างจงัหวดั 

• การเติมจุดแข็งเพ่ือสร้างโอกาสการแข่งขัน โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมการรักษาท่ีทนัสมยัเขา้มา

ให้บริการ อาทิ หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด รวมทั้งการจัดตั้ง Center of Excellence เพ่ือดึงดูดลูกค้าทั้ งในและ

ต่างประเทศให้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เช่น ศูนยม์ะเร็งแบบครบวงจร รวมถึงการจดัแพคเกจให้บริการเป็น

คอร์ส ตลอดจนการพฒันาองค์กรไปสู่การเป็นผูน้ าดา้นสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ตั้งเป้าให้บริการ

สุขภาพแบบองคร์วมระดบัโลก (World-class Holistic Healthcare) ภายในปี 2565 

• การขยายช่องทางไปสู่ธุรกิจท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลท้ังส่วนท่ีเป็นธุรกิจต้นน ้าและปลายน ้า อาทิ โรงงานผลิตยา 

ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์(Lab) อาหารเสริม อาหารทางการแพทย ์ร้านขายยา  

ศูนย์ดูแลสุขภาพ ศูนย์ดูแลและโครงการท่ีพักอาศัยส าหรับผู ้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและคลินิก 

เสริมความงาม ซ่ึงจะเขา้มาเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจร มีผูใ้ชบ้ริการหลากหลาย

กลุ่ม ช่วยสร้างฐานรายไดใ้ห้เติบโตไดต้่อเน่ืองในระยะยาว 

• การเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ประกนัชีวิต และโรงแรม เช่น บริษทัในเครือของ

โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์เป็นพนัธมิตรกบับริษทัมัน่คงเคหะการ จ ากดั และบริษทัไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล ร่วม

ลงทุนเปิดสถานพยาบาลท่ีให้บริการครบวงจรดา้นเวชศาสตร์ชะลอวยัและการดูแลเชิงป้องกนั (คาดเปิดให้บริการ

ในช่วง 3Q/2563) 

2. การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติและกระจายฐานลูกค้าไปสู่ผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มใหม่ โดยกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ ไดแ้ก่ ประเทศ

เพื่อนบา้น CLMV จีน รัสเซีย และแอฟริกา เน่ืองจากประเทศดงักล่าวยงัมีบริการสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความ

ตอ้งการ จึงเป็นโอกาสแก่ผูป้ระกอบการไทยในการเร่งท าตลาด ทั้งยงัช่วยลดแรงกดดนัจากการพึ่งพาลูกคา้กลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงมากเกินไป อาทิ โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยากเพื่อรองรับชาวจีนท่ีนิยมท าเด็กหลอดแกว้
เพื่อมีบุตรคนท่ี 2 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปเปิดโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมืองเน้นรับกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติและ

นักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (ปี 2562) และคาดว่าจะมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งเร่งปรับกลยุทธ์รองรับกระแสดังกล่าว ท าให้

จ านวนผูป่้วยต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง (ภาพท่ี 22) โดย Allied Market Research ประมาณการตลาดนกัท่องเท่ียวเชิง

การแพทยข์องไทยจะเติบโตเฉล่ีย 13.7% ต่อปีในช่วงปี 2561-2568 ส าหรับทิศทางในระยะต่อไป คาดว่าโรงพยาบาลเอกชนจะ

ขยายธุรกิจด้านสุขภาพในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งโดยการสร้างโรงพยาบาลเอง หรือร่วมทุนกับพนัธมิตรทอ้งถ่ิน และตั้ง

ส านกังานตวัแทนเพื่อส่งต่อผูป่้วย เช่น กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีเตรียมเปิดโรงพยาบาลในลาว (ร่วมกบัพนัธมิตรชาวจีน) เมียน

มา และเวียดนาม ขณะท่ีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เตรียมเปิด Kasemrad International Hospital Vientiane ในลาว (คาดเปิดปี 

2564) ส่วนโรงพยาบาลรามค าแหงร่วมทุน 70% ใน Vientiane International Hospital ประเทศลาว (คาดเปิดปี 2565) 
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นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 

1. การส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ” สอดคลอ้งกบักระแส "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ท่ีไดรั้บความนิยม

จากนักท่องเท่ียวทัว่โลก โดย Global Wellness Institute ประเมินตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเอเชียมีแนวโน้ม

เติบโต 13% ต่อปี (ตาราง 5) โดยบริการท่ีภาครัฐเตรียมพฒันาความเป็นเลิศเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติมาใชบ้ริการ ไดแ้ก่ 

ดา้นความงาม การแปลงเพศ ขอ้เข่า หัวใจ ผูมี้บุตรยากและทนัตกรรม รวมถึงการยกระดบัมาตรฐานนวดไทยให้เป็น

มรดกโลก ล่าสุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีแผนส่งเสริมให้ไทยเป็น “Medical and Wellness Resort of the 

World” ภายในปี 2567 ในด้าน (1)Telemedicine for Overseas Thais; ดึงดูดให้คนไทยท่ีอาศัยในต่างประเทศรับ

บริการสุขภาพและความงามในไทย คาดจะสร้างรายได ้8 หม่ืนบาท/ราย (2) Global Health Insurance Companies; 

เนน้กลุ่มขา้ราชการในเมียนมา ลาว กมัพูชา และตะวนัออกกลางมารับการรักษาท่ีไทยมากขึ้น (3) Online Health; เน้น

กลุ่มนักท่องเท่ียวด้านสุขภาพและความงามจากเมียนมา จีน และตะวนัออกกลาง โดยท าตลาดผ่านระบบ Online 

marketplace (4) Hotelistic (Hotel + Holistic) น าบริการดา้นสุขภาพ เช่น ตรวจสารพิษ ก าจดัสารพิษจากร่างกายและ

ตรวจเช็กสุขภาพมาให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวในโรงแรม (ร่วมกบัธุรกิจ Wellness) และ (5) Agent/Media Outreach; 

การสร้างภาพลักษณ์ให้ ไทยเป็น Top of mind destination ด้าน Medical & Wellness ของโลก แนวโน้มการให้

ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนเร่งท าการตลาดเชิงรุกสู่ธุรกิจศูนย์สุขภาพครบวงจร อาทิ 

BDMS Wellness Clinic (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ) ศูนยส่์งเสริมสุขภาพไวทลัไลฟ์ (โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ คาด

เปิดปี 2563) และ Medical City (กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี) ปัจจยัขา้งตน้จะหนุนให้ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

เติบโตต่อเน่ืองในระยะยาว (ภาพท่ี 23) 
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2. การก าหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) โดยภาครัฐให้สิทธิ

ประโยชน์ อาทิ การปรับลดอตัราภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน  ซ่ึงรวมถึงการตั้งฐานวิจยั ผลิตยาและ

นวตักรรมทางการแพทย ์ท าให้โรงพยาบาลเอกชนจะมีส่วนไดป้ระโยชน์จากตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีจะถูกกว่าการ

น าเข้า เพ่ิมความสามารถในการแข่ งขันกับคู่ แข่ งในต่ างประ เทศ และต่อยอดธุรกิจการท่ องเท่ี ยวเชิ ง 

สุขภาพของไทยให้แขง็แกร่งขึ้น ล่าสุด (เดือนเมษายน 2563) รัฐเร่งออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ

ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ทางการแพทยท่ี์เพ่ิมขึ้นภายใตส้ถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ช่วง

คร่ึงแรกของปี 2563 มีนกัลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทยถึ์ง 52 โครงการ เพ่ิมขึ้น 174% 

YoY มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.3 หม่ืนลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 123% YoY ส าหรับในเขต EEC ภาครัฐไดอ้นุมติั “เขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษการแพทยค์รบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์ พทัยา” เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีลงทุนพฒันาศูนย์

นวตักรรมด้านการแพทยค์รบวงจร ซ่ึงเร่ิมมีนักลงทุนต่างชาติสนใจขอใช้พ้ืนท่ี อาทิ ธนาคารมิซูโฮ (ญ่ีปุ่ น) จะ

สนบัสนุนเงินทุนแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาลงทุนดา้นสุขภาพ ส่วนนกัลงทุนจีนสนใจสร้างศูนยศึ์กษาแพทยแ์ผนจีนในอาเซียน 

และไตห้วนัสนใจลงทุนคลินิกผูสู้งวยั อีกทั้งยงัเห็นชอบให้จดัตั้งศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติดา้นการแพทยจี์โนมิกส์ 

และสนบัสนุนให้ภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมลงทุนเปิดโรงพยาบาลเพื่อรองรับความตอ้งการของประชาชนใน

นิคมฯ ท่ีก าลงัเพ่ิมขึ้น 
 

ประเด็นท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

1. การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ก าหนดจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลต่อ

ประชากรไวท่ี้ 2.8 ต่อ1,000 ขณะท่ีประเทศไทยมีอตัราส่วนอยู่ท่ี 0.4 ต่อ 1,000 ซ่ึงต ่ากว่าประเทศคู่แข่งส าคญั เช่น 

สิงคโปร์ 1.92 ต่อ 1,000 และมาเลเซีย 1.2 ต่อ1,000 การเพ่ิมขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนจะท าให้เกิดการแย่งตวัแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย ์ซ่ึงจะผลกัดนัให้ตน้ทุนของธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น 

2. กฎระเบียบภาครัฐ อาทิ การน ายาเวชภณัฑ์ และค่าบริการเขา้มาอยู่ในบญัชีสินคา้และบริการควบคุม เป็นขอ้จ ากดัใน

การปรับขึ้นค่าสินคา้และบริการ ซ่ึงกระทบต่อผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีไม่มีเครือข่าย นอกจากน้ี โรงพยาบาลขนาดกลางลงมายงัมกัพึ่งพิงรายได้จากการ

ให้บริการภายใตโ้ครงการกองทุนประกนัสังคม การเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นสุขภาพของกองทุนฯ จึงอาจกระทบผล

การด าเนินงานของธุรกิจได ้

3. ความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการทางการแพทย์ของไทยยังเปราะบางหลายด้าน ผลส ารวจโดยมูลนิธิ

สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงัพบว่าโรงพยาบาลเอกชนไทยไดค้ะแนนเพียง 4.31 (ตาราง 6) ต ่ากว่าประเทศ

ผูน้ า เช่น เยอรมนี (7.0 คะแนน) สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น และประเทศคู่แข่ง ไดแ้ก่ สิงคโปร์ แต่สูงกว่ามาเลเซีย และอินเดีย โดย

คะแนนด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและกลยุทธ์ และดา้นการผลิตต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ

ประเทศคู่แข่งมากท่ีสุด ส่วนความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจ 4.0 พบว่าโรงพยาบาลเอกชนไทยไดค้ะแนนระดบัปาน

กลาง โดยความพร้อมด้านกลยุทธ์และการลงทุนมีคะแนนน้อยท่ีสุด ส าหรับเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า (ปี 2567) 

ผูป้ระกอบการตอ้งการพฒันาดา้นกลยุทธ์และการลงทุนมากท่ีสุด ประเด็นดังกล่าวนับเป็นส่ิงที่โรงพยาบาลเอกชน

ของไทยต้องให้ความส าคัญและเร่งพฒันาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขันในระยะข้างหน้า 
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4. การแข่งขันรุนแรงในธุรกิจสุขภาพ ทั้งจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ประกอบดว้ย  

(1) กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ทั้งยงัมีโรงพยาบาลรัฐท่ีพฒันา

บริการสู่มาตรฐานเดียวกับเอกชน และมีข้อได้เปรียบด้านช่ือเสียงเทคโนโลยี และแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ เช่น 

โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือโรงพยาบาลศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระเทพรัตน์ของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

(2) กลุ่มทุนใหญ่จากธรุกิจอื่น เช่น อสังหาริมทรัพยเ์น่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลมีโอกาสสร้างรายไดท่ี้มัน่คงในระยะ

ยาว ทั้งยงัสอดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้ความสนใจดา้นสุขภาพมากขึ้น 
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(3) ทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจีนท่ีสนใจเปิดศูนย์การแพทย์ เช่น ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยากรองรับความตอ้งการของลูกคา้

จีนท่ีเขา้มาใชบ้ริการในไทย และ  

(4) คู่แข่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียท่ีวางสถานเป็นศูนยก์ลางการแพทยแ์ละมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

เดียวกับไทย อาทิ  สิงคโป ร์มีศูนย์การแพทย์ดึงดูดนักท่องเท่ียวและคนไข้ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นนัก ธุรกิจใน 

ประเทศและประเทศขา้งเคียง เช่น กลุ่ม "พาร์คเวย ์แพนไท" โรงพยาบาลเอกชนของสิงคโปร์เปิดโรงพยาบาลขนาด 

250 เตียงในเมียนมาร์ (ปี 2563) มาเลเซีย มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ดึงดูดนักท่องเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและกลุ่มอิสลาม อินเดียดึงดูดผูใ้ช้บริการด้วยอตัราค่าบริการราคาถูกและ จีน วางมณฑลไห่หนานเป็น 

“ศูนยก์ลางท่องเท่ียวเชิงการแพทย”์ ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัดึงดูดลูกค้าจีนท่ีออกไปรักษาในต่างประเทศ ทั้งยงัมี

โรงพยาบาลใหญ่จากต่างประเทศเขา้ไปลงทุนในจีน อาทิ ศูนยก์ารแพทยข์องเมืองพิทส์เบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย  

และศูนยก์ารแพทยจ์ากคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ (เปิดในเซ่ียงไฮ้) สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์วางสถานะเป็นศูนยก์ลาง

การแพทยร์องรับกลุ่มผูป่้วยจากรัสเซีย จีนและประเทศในอ่าวอาหรับ สะท้อนว่าการแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์จะรุนแรงขึ้น หากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวอาจท าให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยสูญเสียส่วนแบ่ง

ตลาดส าหรับผู้ป่วยต่างชาติในอนาคต 

5. ปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ กระแส Digital transformation หรือ Technology disruption ท่ีเขา้มามีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีจะเปล่ียนไปหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 

คล่ีคลาย เช่น การค านึงถึงความสะอาดและปลอดภยัมากขึ้น นอกจากน้ี การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอาจกลายเป็นกระแส

ท่ีมาแรงส าหรับโรงพยาบาลเอกชนของไทยท่ีตอ้งเตรียมความพร้อม เน่ืองจากระบบสาธารณสุขของไทยไดรั้บการ
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ยอมรับในระดบัโลกจากความสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปัจจยัทา้ทายดงักล่าวอาจจ ากดั

การเติบโตของธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนโดยรวม หากผูป้ระกอบการไม่สามารถปรับตวัรองรับไดท้ัน เน่ืองจากมี

โอกาสสูญเสียลูกคา้หรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง อีกทั้งผูป้ระกอบการอาจมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน

เพ่ิมขึ้นมากโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี ในระยะต่อไปจึงอาจเห็นนโยบายการเป็นพนัธมิตรระหว่างโรงพยาบาล โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อควา้

โอกาสและเตรียมพร้อมรับมือกบัภาวะการแข่งขนัท่ีจะรุนแรงขึ้นในอนาคต 

ที่มา  :  “แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2563-2565 : ธุรกิจโรงพยาบาบเอกชน” , ศูนย์วิจัยกรุงศรี, กันยายน 2563 
 

สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาลของ
กลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดัสมุทรปราการ และ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดงักล่าว ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคียง ที่ตั้ง 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลพร้ินซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย ์ สมุทรปราการ 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 

 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 

 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 2 สมุทรปราการ 

 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา(โสธราเวช) 
โรงพยาบาลวิภารามอมตะ 

ฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 

จากการท่ีมีจ านวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั เป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลายดา้น ไดแ้ก่  

• บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทมีความเช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายด้าน และมีศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐานอาทิเช่น  

- คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีความเช่ียวชาญด้านต่ออวยัวะโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งน้ี โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท เป็นศูนยก์ลางในการดูแลผูป่้วย
บาดเจ็บทางมือ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก 
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- ศูนยรั์กษาโรคหัวใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย
เบ้ืองตน้ การใส่ขดลวดและท าบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตดัหัวใจเป็นศูนย์
รับส่งต่อผูป่้วยหวัใจ ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

- ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นศูนยรั์บส่งต่อ
ผูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ย ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นตน้   

• ความเพียบพร้อมทั้งในดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานท่ี โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยมี์ความ
ทันสมัยและครบครัน จ านวนห้องตรวจผูป่้วยและจ านวนเตียงผู ้ป่วยอยู่ในระดับสูง เพียงพอต่อการ
ให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานท่ีในโรงพยาบาลมีความสวยงาม 
เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภยั   

• ท าเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถ
เดินทางมาถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน  
สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้ งด้านคุณภาพในการให้บริการ และ

ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันาและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 9 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 5 แห่ง ตั้งอยู่ในท าเลท่ีมี

ศกัยภาพ กระจายอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง รวมทั้ง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ (เขตประเวศ และเขตลาดกระบงั) ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม และเขต
ชุมชนท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท าให้บริษทัฯ สามารถให้บริการแก่กลุ่ม
ผูป่้วยทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการภาครัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเครือข่ายของบริษทัฯยงัส่งผลให้เกิด
การประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็นต่อไปน้ี  

• การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากการใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกนั  

• การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและ
เวชภณัฑร์ะหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพื่อน าสินคา้มาใชท้ดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 

• การบริหารบุคลากรทางการแพทย ์บริษัทฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี
สามารถหมุนเวียนไปยงัโรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย 
บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป อาทิ ลูกค้าเงินสด ลูกค้าคู่สัญญา ลูกค้ากองทุนเงิน

ทดแทนฯ เป็นต้น และกลุ่มลูกคา้โครงการสวสัดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลากหลาย ส่งผลให้รายไดข้อง
บริษทัฯมีความสม ่าเสมอ และเป็นผลให้บริษทัฯ บริหารและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นโยบาย
หลกัของบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้การเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงกว่ากลุ่มลูกคา้ตาม
โครงการสวสัดิการภาครัฐ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ในปี 2561 และในปี 2562 และ 2563 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 63 และร้อยละ 59  ตามล าดบั สัดส่วนในปี 2562 และ 2563 ซ่ึงสัดส่วนลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ี
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แพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปี2563  แต่เม่ือพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 รายได้จากกลุ่มผูป่้วยทั่วไปเพ่ิมขึ้นจาก 
1,995.06 ลา้นบาท เป็น 3,208.23 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 12.61 ต่อปี  บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดย
การเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ทนัสมยั รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการศูนยห์ัวใจครบวงจร ศูนยห์ลอดเลือดสมอง ศูนยม์ะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อม
ลูกหมาก เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การออกบูธตามหมู่บา้นและ
การตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการดูแล และการใช้ชีวิตท่ีลดปัจจยัเส่ียงรวมถึงการให้ส่วนลดแก่
ผูป่้วยท่ีท าประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ  

(3) คุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของปัจจยั

ดงักล่าว โดยไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการให้บริการ เพ่ือมัน่ใจว่าผูป่้วยจะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพดงัน้ี  
• การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  
• การประเมินผูป่้วย การวิเคราะห์ การวินิจฉยั แผนการรักษา และการประเมินซ ้าท่ีมีประสิทธิภาพ  
• การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  
• การจ าหน่ายผูป่้วย รวมถึงการดูแลภายหลงัจากการเร่ิมรักษาท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะต้องค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยใช้ก าหนดมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตั้ งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผูป่้วยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผูป่้วย
เป็นจุดศูนยก์ลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี จากการพฒันายกระดบัคุณภาพในการบริการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 
ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ตามล าดบัไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 และมีการรับรองต่ออายทุุก 2 ปี 
และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission International) จาก
สหรัฐอเมริกา  และมีการรับรองต่ออายุทุก 3 ปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อความพร้อมในการจดัหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทนัสมยั และช่วยเพ่ิมความสามารถใน
การตรวจรักษาโรคให้ถูกตอ้งแม่นย  ามากย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัให้ความส าคญักบัการสรรหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละ
สาขา รวมทั้งทีมพยาบาลและบุคลากรสนับสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 
ชัว่โมง ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยแ์ละพนกังานท่ีมี
หนา้ท่ีติดต่อกบัลูกคา้ จะตอ้งเขา้อบรมความรู้ในการให้บริการตามโปรแกรมท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง    

(4)    การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล 
บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคลอ้งกบัชนิดและความรุนแรงของโรค และอยูใ่นระดบัท่ี

สามารถแข่งขนักับโรงพยาบาลแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายแข่งขนัดา้นอตัราค่ารักษาพยาบาล 
เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการให้บริการได ้
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(5)    การประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ เพื่อสร้างการรับรู้ใน

ความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยบริษทัฯ ไดอ้อกบูธท ากิจกรรม รวมทั้งจดังานนิทรรศการ
ร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนักถึงบทบาทท่ีส าคญัต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี
หนา้ท่ีตอบแทนต่อสังคม ดงัเห็นไดจ้ากปรัชญาการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวว่้า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นองคก์ร
ท่ีไม่แสวงผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” โดยปรัชญาดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นเป็น
รูปธรรมเด่นชดัผ่านทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้ง ไดมี้การจดักิจกรรม
เพื่อสังคมอยู่เป็นประจ าและต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น โครงการหน่ึงหม่ืน
ดวงใจถวายพ่อหลวง โครงการ Heart Hero เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยโรคหัวใจท่ีเขา้ถึงบริการล่าช้า และการจดัอบรมความรู้ดา้น
สุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานท่ีนอกโรงพยาบาล ให้แก่ประชาชนทัว่ไปและพนกังานของบริษทัลูกคา้ อาทิเช่น การ
จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ให้กบับุคคลทัว่ไปรวมถึงเจา้หนา้ท่ี อสม.ทุกคนท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ และ การจดัอบรมให้ความรู้ในการ
เล้ียงลูกแก่มารดาท่ีตั้งครรภโ์ครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จดัโครงการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อตรวจรักษาประชาชนใน
ชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนกั อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปลูกฝังให้บุคลากร
ทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ให้ถือว่าเป็นเร่ืองใกลต้วั และเป็นหนา้ท่ีของทุกๆคนท่ีจะตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ในการลดการ
ใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง รวมทั้งน าวสัดุต่างๆกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้  

(6) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทัฯ ตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม โดยสถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีประชากร

อาศยัอยู่หนาแน่น และอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท าให้สามารถเดินทางไปมาได้
สะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากน้ี  บริษทัฯมี CALL CENTER 1609 พร้อม
รถพยาบาลและทีมงานท่ีมีความพร้อมในการเคล่ือนยา้ย หรือส่ังการรักษาในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงั
โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากน้ี จากการท่ีบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 9 แห่ง และมี
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ านวน 5 แห่ง ท าให้ลูกคา้กลุ่มโครงการประกนัสังคมไดรั้บ
ความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กสถานบริการในกลุ่มบริษทั  

 (7)   การควบคุมต้นทุน 
เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้โครงการประกนัสังคม รัฐบาลไดก้ าหนดอตัราจ่ายเหมารายคนจากการจดัสรรตามนโยบาย

ของภาครัฐ ดังนั้ น ผลการด าเนินงานของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว จึงขึ้ นอยู่กับความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล โดยท่ียงัคงคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ 
การท าให้ผูป่้วยปลอดภยัโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ดัตั้งกิจกรรม “การประกนัคุณภาพท่ีไม่ส้ินเปลือง” และให้มีการทบทวน 
รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษท่ี
ส่งเสริมให้พนักงานไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการลดต้นทุน อีกทั้งการท่ี 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ท าให้บริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(Cost and Facilities Sharing) จากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการร่วมกนั   
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
2.3.1 ยาและเวชภณัฑ์  

 ผลิตภณัฑ์หรือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ์ ซ่ึงใชใ้นการรักษาผูป่้วย โดย
ฝ่ายเภสัชกรรมจะท าหน้าท่ีรวบรวมปริมาณยาและเวชภณัฑ์ท่ีตอ้งการ และส่งขอ้มูลให้ฝ่ายจดัซ้ือเป็นผูด้  าเนินการจดัหา ซ่ึง
แนวทางการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑข์องบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จดัซ้ือผา่นระบบประมูล และจดัซ้ือโดยตรง   
 การจดัซ้ือผ่านระบบประมูล บริษทัฯ จะร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯหลายแห่ง เพื่อ
รวมปริมาณในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑต์่างๆให้อยู่ในระดบัสูง ท าให้สามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองดา้นราคาและเง่ือนไขทางการ
คา้ โดยบริษทัฯ รับหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการรวบรวมปริมาณความต้องการยาและเวชภณัฑ์ จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญผูจ้ ัด
จ าหน่ายยาและเวชภณัฑ์ยื่นซองประมูล โดยใชวิ้ธีการประกวดราคาผ่านระบบออนไลน์ และท าการเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีเสนอ
ราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงท าสัญญากบัผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีชนะการประมูล ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในการจดัซ้ือ บริษทัฯ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการร่วมส าหรับประเมินและพิจารณาการ
จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ในแต่ละคร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมประมูล ซ่ึงในการ
พิจารณาการประมูลในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นราคา และคุณภาพตามมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจดัหายาและเวชภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้าม
มาตรฐาน 
 อยา่งไรก็ตาม ยาและเวชภณัฑบ์างส่วน บริษทัฯ จะจดัซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดัจ าหน่าย ไม่ผา่นระบบประมูล ซ่ึงส่วนใหญ่
การจดัซ้ือวิธีน้ีจะใชก้บัการจดัซ้ือยาหรือเวชภณัฑ์ท่ีบริษทัฯมีปริมาณความตอ้งการใชจ้ านวนไม่มาก ผูจ้ดัจ าหน่ายจึงไม่น ายา
หรือเวชภณัฑ์ดงักล่าวเขา้ร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาท่ีเป็นลกัษณะยาตน้แบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยาน าเขา้ราคาแพงท่ี
ตอ้งส่ังซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  
 การบริหารจดัเก็บสินคา้คงคลงัของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ให้ความส าคญัมาโดย
ตลอด โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายส ารองยาหรือเวชภณัฑ์ท่ีมีความถ่ีของการใชสู้ง ให้อยู่ในระดับเพียงพออย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงมีการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและเวชภณัฑ์ระหว่างคลงัยาในแต่ละสาขา เพื่อน ามาใช้ทดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพื่อการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้อยูใ่น
ระดบัที่เหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภณัฑน์ั้นๆ และท าการป้องกนัการสัมผสักบัแสงโดยตรง เพ่ือให้ยาและเวชภณัฑมี์อายุ
การใชง้านตามท่ีระบุ ซ่ึงอยู่ระหว่าง 2 – 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่าย จึงไดรั้บบริการหลงัการขายใน
ระดบัท่ีดี และมีการประกนัคุณภาพยาและเวชภณัฑ์ โดยสามารถเปล่ียนคืนไดห้ากมีปัญหาดา้นคุณภาพ รวมถึงสามารถเปล่ียน
คืนยาท่ีใกลห้มดอายไุด ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัท ารายงานทุกเดือนเพื่อติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกลห้มดอาย ุโดยกรณีท่ีมี
ยาใกลห้มดอายุแต่ยงัมีคุณภาพดีและอายุคงเหลือท่ีเหมาะสม จะมีการประชุมเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อย่างไรก็ตามยา
บางประเภทที่กฎหมายก าหนดให้โรงพยาบาลตอ้งส ารองยาดงักล่าวไว ้และไม่สามารถเปล่ียนคืนได ้ซ่ึงในกรณีท่ียาดงักล่าวจะ
หมดอาย ุจะถูกส่งไปท าลายตามขั้นตอนต่อไป   
 บริษทัฯ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ทั้งหมดจากผูจ้ดัจ าหน่ายภายในประเทศ และมีการจดัส่งสินคา้ภายใน 3 ถึง 7 วนั หรือ
ในกรณีเร่งด่วนสามารถจดัส่งให้ภายใน 24 ชัว่โมง โดยทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บเครดิตทางการคา้จากผูจ้ดัจ าหน่ายระหว่าง 30 ถึง 
90 วนั ในด้านการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายนั้น บริษทัฯ พ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายในระดบัต ่า เน่ืองจากไม่มีผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง
จดัหายาหรือเวชภณัฑ์ให้แก่บริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ทั้งหมด ในระหว่างปี 2561-2563 และ บริษทัฯ 
ไม่มีขอ้ผกูพนัการซ้ือยาหรือเวชภณัฑก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือวตัถดิุบในอนาคต 
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2.3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 ในการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ทางบริษทัฯ ได้จดัตั้งคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย ์ ท าหน้าท่ี
พิจารณาและอนุมัติการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบติั รวมทั้งเง่ือนไขทางการคา้กบัผูจ้ดั
จ าหน่ายหลายราย เพื่อให้ได้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint Commission 
International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งน้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างส่วนจดัหา ผ่าน
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั  ด าเนินธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางแพทยจ์ากต่างประเทศ 
โดยเคร่ืองมือแพทยท่ี์บริษทัฯจดัหาผ่านบริษทั ไทย แอมดอน มีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของ
หัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นตน้ อย่างไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยผ์่านบริษทัย่อยดงักล่าว ยงัคงยึดถือ
แนวทางป ฏิบั ติตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน  Hospital Accreditation (HA) 
เช่นเดียวกนั    
 

2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีบคุลากรทางการแพทยร์วมทุกสาขาจ านวน 4,457 ท่าน ซ่ึงท่ีผา่น
มา บริษทัฯ สามารถจดัหาบคุลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ มี
สายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนแพทยแ์ละสถานฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษาบุคลากรทางการ
แพทยใ์หท้  างานกบับริษทัในระยะยาว โดยการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การให้ทุนการศึกษาต่อแก่
พนกังาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดี และการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั อาทิเช่น 
บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีให้
การฝึกอบรมเพื่อสร้างผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการผลิตบคุลากร
ผูช่้วยพยาบาลเพ่ือป้อนใหแ้ก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 14 แห่ง   
 

2.4 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีใหค้วามใส่ใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษทัฯ คือ 
ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บ าบดัน ้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน ้ าสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงคใ์ห้พนักงานและชุมชนตระหนกัและมีส่วนร่วมเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งย ัง่ยืน 
 ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมและจดันิทรรศการ Green Hospital ขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไป รวมถึงเพ่ือให้พนกังานไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเร่ิม
จากการรณรงคก์ารปลูกตน้ไมบ้ริเวณท่ีว่างของโรงพยาบาล เพื่อลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงท า
ให้อากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 
 

2.4.1 วัสดุและของเสียอันตราย   
                 การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา ท า
ให้ เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้ นบรรยากาศ  และวิธีการฝังกลบท าให้ เกิดก๊าซมีเทนในชั้ นบรรยากาศ ทั้ งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนกัถึงสภาวะ
ดงักล่าว จึงไดก้ าหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพื่อลดปริมาณการก าจดัขยะและการลดการใชพ้ลงังานทุกชนิดโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน   โดยการจดัอบรมเพื่อให้ความรู้กบับุคลากรทุก
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ท่านในองคก์ร และจดัโครงการต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีส่งผลในการท าลาย
ส่ิงแวดล้อม  พร้อมจดัโครงการต่างๆเพ่ือรณรงค์อย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น รณรงค์การปลูกต้นไม้ทั้งภายในองค์กรและชุมชน 
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปล่ียนการใช้น ้ ายาเคมีท่ีใช้ท าความสะอาดมาเป็นน ้ ายาชีวภาพ   
รณรงคใ์ห้ใชก้ระดาษสองหนา้ และลดการถ่ายเอกสารโดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ส่งผลให้ลดทั้งปริมาณการใชผ้ง
หมึก ลดการใชไ้ฟฟ้า ลดการใชก้ระดาษ ลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และก าหนดนโยบายเปล่ียนการใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็น
หลอดไฟแอลอีดี เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และลดความร้อน  เพ่ิมสวิทซ์กระตุกเปิดปิดไฟในส านักงาน ปรับอุณหภูมิ
เคร่ืองปรับอากาศให้เป็นค่าคงท่ี ลดการใชลิ้ฟต ์ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้าน และถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงั
เลิกใชง้าน รวมถึงรณรงคก์ารใชร้ถทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพื่อลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้  
 

2.4.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัมีระบบการบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้ าเสียดงักล่าวให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้เป็น
ประจ า ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด  

บริษทัฯ ผ่านการตรวจสอบประจ าปีจากส านักงานประกันสังคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัด
ส านกังานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้คุณภาพน ้ าท่ีผา่นการ
บ าบดัไดม้าตรฐานปลอดภยัก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน ้ าท่ีผ่านกระบวนการบ าบดับางส่วนจะถูกน ามาใชร้ดน ้ าตน้ไมแ้ละท า
ความสะอาดลานจอดรถ 
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การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ  ราคา

หุ้นของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงส าคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัฯ 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงัไม่สามารถ
ทราบไดใ้นปัจจุบนัและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

 

3.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
การให้บริการทางการแพทย ์จะตอ้งพึ่งพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในปัจจุบนั

สามารถผลิตไดใ้นจ านวนจ ากดั   นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ท าให้
เกิดความตอ้งการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองคก์ร ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใ์น
ดา้นต่างๆ ในอนาคต    

อย่างไรก็ตาม ในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อย่างใด 
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามยัในการท างานท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานของ
บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริมทกัษะในการท างานและพฒันาการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ อนัจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือว่าจะสามารถช่วยลด
ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยล์งได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล 
ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์เพื่อรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ อีกทางหน่ึง 

 

3.2 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ท่ีมาใช้บริการ 
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย  ซ่ึงอาจเกิดจาก

มาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงปัจจยัความเส่ียงดงักล่าว และไดพ้ยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแนวทางการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกบัการบริหารความเส่ียงในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ก่อนจะเกิดคดีการฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วย
จ ากดัผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการ
ให้บริการท่ีมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

 

3.3 ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่างจาก
แนวทางของบริษัทฯ   

แพทยเ์ป็นบุคลากรหลกัในการให้บริการทางการแพทย ์โดยบริษทัฯ ไดท้  าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้
“สัญญาการใชค้ลินิกเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญซ่ึงปฏิบติังานรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งน้ีวตัถุประสงค์
ของสัญญาเพื่อให้แพทยใ์ชส้ถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เป็นคลินิกผูป่้วยของแพทยเ์พื่อการตรวจรักษา และให้

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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แพทยแ์บ่งรายไดใ้ห้บริษทัฯ โดยแพทยไ์ม่ไดมี้สถานะเป็นพนกังานของบริษทัฯ ทั้งน้ีแพทยจ์ะเป็นผูค้ิดค่ารักษาพยาบาลเองตาม
ความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษทัฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจ่ายให้กบัแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ จะ
เป็นผูจ้ดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล  

ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวปฏิบติัของกรมสรรพากร เก่ียวกบัขอ้ตกลงระหว่างโรงพยาบาลกบัแพทยใ์นลกัษณะ
เดียวกนักบับริษทัฯ เงินค่าตรวจรักษาท่ีแพทยไ์ดรั้บจากผูป่้วยท่ีมารักษากบัแพทยจ์ดัเป็นเงินไดป้ระเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ
อิสระภายใตม้าตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือบริษทัฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์
จากผูป่้วย และจ่ายเงินไดด้งักล่าวคืนให้แพทย ์บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจากแพทย ์

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัก็ยงัมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัการจดั
ประเภทเงินไดค้่าตอบแทนแพทยด์งักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ อาจตอ้งมีความรับผิดในภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและเงินเพ่ิมภาษีอากร
ในกรณีท่ีกรมสรรพากรมีการวินิจฉัยเก่ียวกบัภาษีของแพทยแ์ตกต่างออกไปในประเด็นเก่ียวกบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ทั้งน้ีเพื่อลด
ผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงดา้นภาษีอากร  บริษทัฯ ไดร้ะบุในสัญญาระหว่างบริษทัฯ กบับุคลากรทางการแพทย ์โดยให้
คู่สัญญาเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดแก่บริษทัฯ อนัเกิดจากกรณีภาษีหัก ณ ท่ี
จ่ายของแพทยแ์ต่ละราย 

 

3.4 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 
 ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทยมี์แนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น จากการท่ีผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ีหลากหลาย 
และจากการท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้สู่ตลาดท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผูป้ระกอบการรายเดิม 
ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัในการแข่งขนัดา้นการให้บริการและการใชน้โยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้ นอกจากน้ี ผลกระทบจากการ
เปิดเสรีการคา้และการบริการภายใตข้อ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  อาจ
ส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้บริการเขา้มาในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนั
เหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักับโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลใน
พ้ืนท่ีดงักลา่วหลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
ดงักล่าว พบว่า บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหลายดา้น ทั้งในส่วนของท าเลท่ีตั้งของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ 
รวมถึงการให้บริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงทางดา้นการแข่งขนัดังกล่าว จึงมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการ ดว้ยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ตามล าดบัไดผ้า่นการรับรองคุณภาพ  
HA ขั้นท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ได้
ผ่านการรับรองคุณภาพ Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission 
International) และในปี 2563 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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ระดบัสากลคร้ังท่ี 3 Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 
ปี  รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัด าเนินการขยายขอบเขตการให้บริการแพทยเ์ฉพาะทาง Excellent Center  Specialist Clinic อย่างตอ่เน่ือง 
รวมถึงส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทยท์างเลือกและการให้บริการดา้นความงาม อาทิเช่น การจดัตั้งศูนยห์ัวใจครบ
วงจร ศูนยม์ะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก คลินิกการแพทยแ์ผนจีน ศูนยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนวัร์ 
รวมทั้งการให้บริการดา้นสปา และนวดแผนไทย เป็นตน้ในปี 2560 ไดเ้ปิดศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ณ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  และศูนยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ทั้งน้ีในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ด าเนินการประมูลซ้ือยาและเวชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกับโรงพยาบาล
พนัธมิตรอ่ืนๆ  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรองกบัผูจ้  าหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.5 ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผูป่้วยทั่วไปท่ีเข้ามารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยท่ีใช้สิทธิโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ บริษทัฯ จะด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทาง
การแพทย ์ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการให้บริการไดค้รบถว้น  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงด าเนินการแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นกบัผูรั้บผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา อีก
ทั้งบริษทัฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง และหาแนวทางป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสมให้กบั
บริษทัฯ และผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการช าระค่ารักษาพยาบาลเพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ีลง 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหน้ีของบริษทั พบว่าใน ปี 2563 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหลกัไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับ
ประกนัสังคม จ านวน 501.43 ลา้นบาท  และลูกหน้ีการคา้จ านวน 462.89 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส านกังานประกนัสังคมและกลุ่ม
บริษทัประกนัชีวิตและประกนัภยัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีความเส่ียงในการช าระหน้ีต ่า บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต ่า
เก่ียวกบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 
3.6 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส าหรับ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทยข์องบริษทัฯไดมุ้่งเนน้การให้บริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากขึ้น ผา่นทาง
ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งพึ่งพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพ่ิมมากขึ้น อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีทางการแพทยใ์น
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจท าให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปล่ียนเทคโนโลยีไดง้่าย 
รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง   ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี และไดมี้นโยบายในการพิจารณา
และวิเคราะห์คุณสมบติั ประโยชน์จากการใชง้าน และความคุม้ค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการ
ลงทุน 
3.7 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสังคมเป็นสัดส่วนค่อนขา้งสูงร้อยละ 32.0, 
30.5 และ 33.3 ตามล าดบัของรายไดร้วมในปี 2561, ปี 2562 และปี 2563  ท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคมของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าระบบประกนัสังคม
ของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพทั้ งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมั่นคงด้านเงินกองทุน โดยแนวทางการ
เปล่ียนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลกัษณะการปรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมให้มากย่ิงขึ้นเพ่ือสะท้อนต้นทุนการ
ให้บริการแก่โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมในระบบ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการปรับเปล่ียน
นโยบายภาครัฐอย่างใกลชิ้ดผา่นทางชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพฒันาระบบประกนัสังคม ท าให้สามารถประเมินความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนท่ีนโยบายดงักล่าวจะมีผลบงัคบั
ใช ้
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3.8 ความเส่ียงจากการมีรายได้เหมาจ่ายไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้จริง 
ในปี 2561, 2562 และ 2563 รายได้ค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกันสังคมของบริษัทฯ มีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 32.0 ร้อยละ 30.5 และร้อยละ33.3 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลตามล าดบั ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี
สูง อย่างไรก็ตามจากการเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมดงักล่าว บริษทัฯ มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการรักษาพยาบาล แต่รายไดค้่าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกนัสังคมถูกก าหนดโดยนโยบาย
ภาครัฐและจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีขึ้นทะเบียนกบัโรงพยาบาล ท่ีอาจผนัแปรจากการยา้ยถ่ินฐานของผูป้ระกนัตนและการยา้ยฐาน
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวยงัขึ้นอยู่กบัขอ้มูลสถิติการให้บริการผูป่้วย
ภาระเส่ียง และการให้บริการผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ้่ายในการรักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบริหารจดัการลูกคา้โครงการประกนัสังคมโดยเน้นการบริหารตน้ทุนการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั การดูแลสุขภาพและการปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยในเบ้ืองตน้
แก่กลุ่มลูกคา้ตามโครงการประกนัสังคมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัด าเนินการกระจายจุดให้บริการตรวจรักษาผา่นทางคลินิก
เวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพื่อช่วยแกไ้ขและดูแลผูป่้วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมีระบบการส่งต่อ
ผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพท าให้สามารถส่งตวัผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและตรวจรักษาไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภัย  ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถลดความ
เส่ียงท่ีผูป่้วยในกลุ่มดงักล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเร้ือรัง ท าให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการ
ตน้ทุนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับรายได้เหมาจ่ายท่ีไดรั้บจากโครงการประกันสังคม  นอกจากน้ี การท่ี
ส านักงานประกันสังคมยงัก าหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมในกรณีการให้การรักษาผูป่้วยโรคร้ายแรงท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ) ท าให้บริษทัฯ ลดความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนในการ
ให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวลดลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปให้มากขึ้น อนัจะมีผลให้บริษทัฯ สามารถบริหาร
จดัการตน้ทุนไดดี้ย่ิงขึ้น และส่งผลให้สัดส่วนกลุ่มลูกคา้โครงการประกนัสังคมเร่ิมทยอยลดลง ท าให้ความเส่ียงจากรายไดเ้หมา
จ่ายดงักล่าวเร่ิมลดลงเป็นล าดบั  
3.9 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯ ด าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยมโดยไม่เน้นพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมภายนอก โดยจะ
ด าเนินการกูยื้มเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ีมีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมียอดเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อน ามาใชใ้นโครงการขยายอาคารเพื่อรองรับจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมขึ้น ภายหลงัการเบิกใชเ้งินกูย้ืม
ดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ  
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายใชเ้งินกูย้ืมในสัดส่วนต ่าเม่ือเทียบกบัเงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง มีนโยบายพิจารณา
จดัหาเงินกูย้ืมท่ีมีตน้ทุนต ่า  
3.10 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  
 บริษทัฯ มีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ไดแ้ก่กลุ่มตระกูลพลสัสินทร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 7 ขอ้มูลหลกัทรัพย์
และผูถื้อหุ้น) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อย  37.56  ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซ่ึงต ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเส่ียงข้างต้นลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดงักล่าวจึงได้จดัโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ี
เป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทัจ านวน 4 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 3 
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ท่านรับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลใน
การท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 
3.11 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีใช้กับบริษัทในอนาคต 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกบับริษทัและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามและพิจารณา
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการตีความกฎระเบียบในปัจจุบนั หรือการประกาศใชก้ฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะ
มีความเขม้งวดมากขึ้นท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคา
สินคา้และบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย ์เสนอขอเพ่ิมรายการสินคา้ควบคุมยา เวชภณัฑ ์และบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้
ท่ีตอ้งควบคุมราคาประจ าปี 2562 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมรายการสินคา้และบริการดงักล่าวเขา้เป็น
สินคา้ควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ียงัไม่มีขอ้สรุปถึงเร่ืองการก าหนดราคา (ณ วนัท่ี 22 
มกราคม 2562)  
 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดด้ าเนินการ และปฏิบติัตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ ท่ีส าคญัอาทิ มาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International) และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัฯ ด าเนินการและปฏิบติัตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพการรักษาผูป่้วย และก ากบัดูแลความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
รวมถึงความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือกฎหมายหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้
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4.1 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลัก : ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิเป็นจ านวน 4,091.33 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด
แสดงดงัตารางดงัน้ี 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,102.47 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ (บางส่วน) 
อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,978.63 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ (บางส่วน) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 590.52 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 65.79 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 177.81 เป็นเจา้ของ                      ไม่มีภาระผูกพนั 
ยานพาหนะ 25.43 เป็นเจา้ของ สัญญาเช่าการเงิน (บางส่วน) 
งานระหว่างก่อสร้าง 150.68 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวมมลูค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ 4,091.33   

4.1.1 รายละเอียดท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผูกพนั 

 
 
 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผูกพนั 

 
 
 

4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ  
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
ที่ดิน: 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. 
ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 47299 
- พ้ืนท่ี 1-3-53 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,473 ตร.ม. 
 
ที่ดิน: 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 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีภาระผูกพนั 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
(1) พ้ืนที่โรงพยาบาล 

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

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 19 
พฤษภาคม 2564 

 
ไมม่ีภาระผูกพนั 

 
 
 
 
- 

สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3ปีส้ินสุด 15 มีนาคม 

2564 

 
- 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา  

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2564 

 
- 
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
(1) พ้ืนที่โรงพยาบาล (อาคาร A) 

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

ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 1091(กรรมสิทธ์ิวดัก่ิงแกว้) 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,968 ตร.ม. 
 
(3) พ้ืนที่โรงพยาบาล (อาคารใหม่) 

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

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

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

 
 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  31 
กรกฏาคม 2564 

 
 
 
 

บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 

 

 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

รวม 390 ลา้นบาท 
 
 
- 
 
 
 
 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกบัอาคารA 
 
 
 

-จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มวีงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกบัอาคารA 
 
 
 

ไม่มีภาระผูกพนั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

ที่ดิน: 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. 

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 105 ลา้นบาท 

คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตุเวย์) 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
สัญญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 31 มีนาคม 

2564 

 
- 
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงเรียนจุฬารัตน์อินเตอร์เฮลท์ 

ที่ดิน: 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 อินเตอร์ 

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

         อาคาร : 7ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,980 ตร.ม. 
ที่ดิน: โฉนดเลขท่ี 312,412,413,27524,28089,28090  

- พ้ืนท่ี 8-2-20 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 

 
จดจ านองโฉนดเลขท่ี 46153เป็น
หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน 
วงเงินสินเช่ือรวม 260 ลา้นบาท 

 
ไม่มีภาระผูกพนั 

สถานพยาบาลชลเวช 

      ที่ดิน: 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. 
 

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

         อาคารMRI :  3 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 216 ตร.ม. 

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 
 
 
 

ไม่มีภาระผูกพนั 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 

     ที่ดิน: 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. 
      ที่ดิน: 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. 

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 

 
โฉนดเลขท่ี 75469 จดจ านอง
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 0.6 

ลา้นบาท 
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สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

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

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 310 ลา้นบาท 

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

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผูกพนั 

โรงพยาบาลรวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล 
ที่ดิน: 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 : อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  

 
บริษทัย่อยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผูกพนั 

4.1.2  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 75.65 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพื่อพฒันาหรือจ าหน่ายท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

รายละเอียด 
ลักษณะ 

แผนการด าเนินงานในอนาคต 
กรรมสิทธิ์ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)   

 1 ท่ีดิน น.ส.3 ก. 361 พ้ืนท่ี 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว. เจา้ของ เป็นสินทรัพยจ์ากการปรับ
โครงสร้างบริษทัในอดีต    ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

     

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากัด   

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

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

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากัด   

  1 ท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15593 พ้ืนท่ี 9ไร่ 1งาน 92ตร.ว. เจา้ของ เพื่อโครงการขยายโรงพยาบาลใน
อนาคต 

    
ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
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4.1.3 สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร 

 บริษทัฯ ด าเนินการเช่าท่ีดินและอาคารบางส่วนจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ1/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) สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น4 คูหา  

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

3 ปี 
15 มี.ค. 2561 – 15 มี.ค. 2564 

3) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

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

3 ปี 
1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2564 

4) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

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

3 ปี 
1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2564 

5) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
ท่ีดิน 0-2-21 ไร่  

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

1 ปี 
13 เม.ย. 2563– 12 เม.ย. 2564 

3 ปี 
1 ส.ค. 2564– 31 ก.ค. 2567 

6) คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)อาคาร
พาณิชย ์2 ชั้น 1 คูหา 

- บริษทั เอ็ม ดี เอก็ซ์ 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 และได้รับการอนุมติัจดทะเบียนปรับรูปแบบเคร่ืองหมายการค้าในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 
ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้มีก าหนดอายไุม่เกิน 10 ปี และ
เม่ือครบก าหนดอาจต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี  

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 
 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบริษทัฯ ได้รับใบอนุญาตท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูรั้บอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทน้ีมีก าหนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบก าหนดอาจต่ออายุไดค้ราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาล ซ่ึงให้ไวแ้ก่แพทยผ์ูค้วบคุม ดูแล รับผิดชอบการด าเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้  าเนินการ”) โดยโดยใบอนุญาต
ประเภทน้ีมีก าหนดอายุไม่เกิน 2 ปีซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ทั้งน้ี หากผูด้  าเนินการพน้จากหน้าท่ีหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้กิน 7 วนั ผูรั้บอนุญาตอาจ
มอบหมายให้บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้  าเนินการแทนได ้ 

เคร่ืองหมายบริการ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/ประเทศที่

จดทะเบียน 
ระยะเวลาคุ้มครอง 

ตราสินคา้กลุ่มโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
จ ากดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายบริการ
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สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ - เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 
- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
  

- เร่ิมตน้ 30 เมษายน 2561 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

4. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

5. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

6. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2563 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2564  

9. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย)์ 
  

- เร่ิมตน้ 11 กนัยายน 2560 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2569 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565  

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

- เร่ิมตน้ 18 มีนาคม 2563 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2564 

11. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ - เร่ิมตน้ 28 ตุลาคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 3 สิงหาคม 2563 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2564 

12. โรงพยาบาลรวมแพทยร์ะยอง - เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2564 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2565 

13. โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา - เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคา 2563 
- มีอายถุึง 31 ธนัวาคม 2564 

 
4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 บริษทัฯ มีการลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 บริษทั คือ บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั บริษทั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั และบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย
มีรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนแสดงดงัตาราง 
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บริษัท ประเภทกิจการ 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน) 

ณ วันที่ 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 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 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 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั สถานพยาบาล 80 0.80 

รวม 1,845.09 
 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนการด าเนินการของบริษทัฯ และมีศักยภาพในการเติบโต มีผล

ประกอบการท่ีดี ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอให้บริษทั
เขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้นอกจากบริษทัยอ่ยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัแลว้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งน้ีการเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ขอความเห็นชอบก่อนการด าเนินการต่อไป  

 

4.2.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าว

ตามสัดส่วนการลงทุนเพื่อร่วมก าหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว โดยจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทั 
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บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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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  

เวบ็ไซต์   : 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 

โทรศพัท์   : 02 033 2900 - 99  

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างอิง   

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

2. ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 

อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์022672460-3 โทรสาร 022672465 

3. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(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 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

http://www.chularat.com/
mailto:chularat3@chularat.com
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ในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บรายไดใ้นลกัษณะค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังานประกนัสังคมใน
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเง่ือนไขในการไดรั้บค่าบริการทาง
การแพทยด์ังกล่าวจะถูกก าหนดในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทยร์ะหว่างโรงพยาบาลในกลุ่ มบริษัท กับส านักงาน
ประกนัสังคมโดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
ช่ือสัญญา  : สัญญาจา้งให้บริการทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
ผู้ให้สัญญา : ส านกังานประกนัสังคม (“ส านกังาน”) 
ผู้รับสัญญา : โรงพยาบาลจุฬารัตน์  3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง  (“สถานพยาบาล”)  
วันที่ท าสัญญา : 30 ตุลาคม 2562 
ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ข้อตกลงว่าจ้าง : ส านักงานตกลงจา้งและสถานพยาบาลตกลงรับจา้งท าการให้บริการทางการแพทย์

แก่ผูป้ระกนัตน 
หน้าท่ีของสถานพยาบาล  
 

: ให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนเช่นเดียวกบัคนไขข้องสถานพยาบาลในการ
ด าเนินงานปกติ 
- ให้การรักษาผู ้ประกันตนจนส้ินสุดการรักษา โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง และ

ค่าใช้จ่าย และไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทยจ์ากผูป้ระกันตน ยกเวน้ 
ค่าใชจ้่ายจากการบริการเพ่ิมเติม โดยตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้ระกนัตนดว้ย 

- น าส่งเอกสาร หลกัฐาน สถิติ และรายงานเก่ียวกบัการให้บริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกนัตน รวมถึงขอ้มูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน ให้แก่ส านกังาน 

หน้าท่ีของส านักงาน : จ่ายค่าจา้งแก่สถานพยาบาลเป็นค่าตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน  
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หัวขอ้ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ) 
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7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 11,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558) 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น  
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูถื้อ
หุ้นท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ภายใตผู้มี้
อ  านาจควบคุมเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลัสสินทร์ 4,131,599,100 37.56 

  1.1 กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์ 2,957,960,050 26.89 

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

  1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชยว์งศ์ 775,393,100 7.05 

  1.1.3 คุณธชัชยั รติพาณิชยว์งศ์ 187,816,550 1.71 

  1.2 กลุ่มพลัสสินทร์ 1,173,639,050 10.67 

  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 นายแพทยพ์ลสันต ์พลสัสินทร์ 6,320,100 0.06 

  1.2.6 คุณปณิตตรา พลสัสินทร์ 338,600 0.00 

  1.2.7 คุณรุจี ทองประกอบ 59,500,400 0.54 

1.2.8 คุณประยงค ์ยิม้มาก 4,399,200 0.04 

  1.2.9 คุณศิริพร  ตราศรี 37,500,000 0.34 

1.2.10 คุณกุลภา  พลสัสินทร์ 69,474,100 0.63 

1.2.11 คุณกฤษณ์  พลสัสินทร์ 74,225,700 0.67 

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 คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสด์ิตระกูล 399,655,300 3.63 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 397,008,597 3.61 

5 THE BANK OF NEW YORK MELLON 286,763,500 2.61 

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

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 160,777,860 1.46 

8 STATE STREET EUROPE LIMITED 143,051,490 1.30 

9 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล 114,259,650 1.04 

9.1        คุณยรรยง อมรพิทกัษก์ูล* 49,552,150 0.45 

9.2        คุณศมล อมรพิทกัษก์ูล 33,522,400 0.30 

9.3        นายแพทยธ์เนศ อมรพิทกัษก์ูล 18,685,100 0.17 

9.4        นางอญัชลี อมรพิทกัษก์ูล 12,500,000 0.11 

10 กองทุนส ารองเลีย้งชีพทิสโก้มาสเตอร์ 89,182,800 0.81 

11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,033,356,053 27.58 

  รวม 11,000,000,000 100 

หมายเหตุ : * ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นล่าสุด เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ผูถ้ือหุ้นล าดบัท่ี 1 ไดพิ้จารณาความสัมพนัธ์กบัผูถ้ือหุ้นล าดบัท่ี 2-11
ตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้แลว้ และยืนยนัว่าไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ .
17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีอยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุม
เดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนักบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่รวมทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นตวัแทน (Nominee)   
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน   
 ไม่มี 
 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   
บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

หลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นๆแลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็น
อื่นๆ ในอนาคต ทั้งน้ี การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงาน
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 บริษทัย่อยของบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษทัยอ่ยหลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เง่ือนไข
และขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนั และความจ าเป็นอื่นๆ ในอนาคต 
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ปี 2561 2562 2563 

ก าไรสุทธ(ิล้านบาท) 633.88 705.24 876.62 

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

เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.050 0.050 0.050 

รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน(ล้านบาท) 550.00 550.00 550.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ* ร้อยละ 87 ร้อยละ 78 ร้อยละ 63 

 
หมายเหตุ  * อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิรวบรวมขอ้มูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการประจ าปีนั้นๆ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้า 60 

   

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ดงัน้ี 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) ปี 2563 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมก
ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร

ความเส่ียง 

1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7/7   1/1  

2 นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์ *  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 7/7     

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
(แต่งตั้ง 13 ธนัวาคม 2561) 

7/7    1/1 

4 นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง * กรรมการ 7/7     
5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและ

การบริหารความเส่ียง 
7/7    1/1 

6 นางกอบกุล ปัญญาพล  กรรมการ 7/7     
7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษกู์ล  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
7/7  2/2  1/1 

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 7/7    1/1 
9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7/7 5/5 2/2 1/1  

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง 

7/7 5/5 2/2 1/1 1/1 

11 นาย ชยวฒัน ์พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

7/7 5/5 2/2 1/1  

12 นายแพทยพ์ินิจ กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7/7  2/2   

13 นายแพทยย์ทุธนา  
สงวนศกัด์ิโกศล 

กรรมการบริหาร และประธานกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง (ด ารงต าแหน่งถึงวนัท่ี 13 ธันวาคม 
2561) 

-     

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

-    1/1 

หมายเหตุ : *กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในส่ี
คนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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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 ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง โดย
คณะกรรมการดงักล่าวมีขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี จ านวน 12 ท่านประกอบดว้ย 
  รายช่ือ      ต าแหน่ง 

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

 โดยมี นาง วนัดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  

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

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
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 าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใดแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือ
เห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้น
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ี
คณะกรรมการบริษทั  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท 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
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บางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ  การแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ
การซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  หรือเขา้

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัฯ 
ท าขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ์ื่นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ 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 2563 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ      ต าแหน่ง 

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

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าส่ัง และ
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกประการ 
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2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตั้งและควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้ งให้บรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

4. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมติั 

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

6. อนุมติัการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

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

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

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

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

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ี

คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือบริษทัฯ ยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้ีก  
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ   

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
  หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
  (Charter)  
• รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไป
ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 5 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ         ต าแหน่ง 

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

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  
1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
และกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้ 
2. พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีต าแหน่ง
ว่างลง รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. เสนอนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินส าหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
และบริษทัอื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
4. เสนอเกณฑก์ารประเมินผลงานตอ่คณะกรรมการเพื่อน าไปประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการในองคร์วม  
5. ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพื่อก าหนดการให้โบนสั โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนๆ และการขึ้นเงินเดือนประจ าปีของบริษทั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการ
พิจารณาประกอบ 

 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

    คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1. ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
3. ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ขอ้พึงปฏิบัติท่ีส าคญั 

แนวทางการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจของบริษทั 

4. รายงานผลการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และก าหนดแนวทางในการ
รายงานผลการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี 

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

6. คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

    คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 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  อมรพิทกัษกู์ล            กรรมการ 
 6.นายสมยศ  ญาณอุบล             กรรมการ 

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

1. ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การลงทุน 

2. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน  ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได ้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุน
ของแต่ละโครงการ  ซ่ึงโครงการลงทุนหมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจ าปีของ
บริษทั (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วม
ลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษทัใหม่โดยบริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อน าเสนอโครงการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษทั  เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษทั 
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ เข้าลงทุน  และรายงาน

คณะกรรมการ เพื่อรับทราบ รวมถึงจดัให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจาก
การลงทุน 

5. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์ร ทั้งความเส่ียง
จากภายนอกและภายในองคก์ร  

6. ก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในส่วน
งานต่างๆ ขององคก์รตามความรับผิดชอบ  

7. พฒันาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง
ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

8. รายงานความเส่ียงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียงอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

 

8.2 ผู้บริหาร  
                       ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน  ดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2563 

นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์   
ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

24/24 
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2563 

นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล  
รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  
และกรรมการบริหาร 

24/24 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 
รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
และกรรมการบริหาร 

24/24 

นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1, 5 ,จุฬารัตน์ชลเวช 

และกรรมการบริหาร 
24/24 

นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน , เลขานุการกรรมการบริหาร 
24/24 

นายศุภโชค โรจน์ชีวิน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 24/24 

 
ขอบเขตอ านาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน  
              กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงสุดในการอนุมติัรายการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ มีอ านาจ
อนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ หากเกิน
จากวงเงิน 2 ลา้นบาทให้น าเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร 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 าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล
และรายการสนเทศในงานท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปน้ี 

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

 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัจบการศึกษาระดบับญัชีหรือกฎหมายและไดผ้า่นการ
อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัแลว้ 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
                บริษทัมีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยไดมี้การเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของโบนสั  และเบ้ียประชุมรายคร้ัง  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงจ่ายในรูปแบบของเบ้ียประชุมรายคร้ัง  โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วน
คณะกรรมการบริหารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
               ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
              ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัปี 2563 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผุถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดเผยจ านวน
เงินเป็นรายบุคคลและไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารไวด้งัน้ี 

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

ที ่ ช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ธันวาคม 2563 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการทีดี่ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการลงทุน
และการบริหาร
ความเส่ียง 

โบนัส
ประจ าปี 

รวม 

1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 165,000  25,000   270,000 460,000 

2 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ 115,000     225,000 340,000 

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล  115,000    25,000 225,000 365,000 

4 นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง  115,000     225,000 340,000 

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  115,000    15,000 225,000 355,000 

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล  115,000     225,000 340,000 

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ูล  115,000   25,000 15,000 225,000 380,000 

8 นางสาว กรรณิกา พลสัสินทร์  115,000    15,000 225,000 355,000 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ  * 115,000 165,000 15,000 25,000  225,000 545,000 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล * 115,000 115,000 15,000 25,000 15,000 225,000 510,000 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ * 115,000 115,000 15,000 25,000  225,000 495,000 

12 นายแพทยพ์ินิจ กุลละวณิชย ์* 115,000   45,000  225,000 385,000 

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัด์ิโกศล        

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ     15,000  15,000 

15 แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ  สันทดักลการ     15,000  15,000 

รวม 1,430,000 395,000 70,000 145,000 115,000 2,745,000 4,900,000 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทน 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 2563 ไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเน่ืองจากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่
ในระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน   
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

 บริษทัฯไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบนอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
ตารางดา้นบน ส่วนค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริหาร บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร 
-เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

โดยในปี 2563 บริษทัไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.11 ลา้นบาท 
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงได้แก่ รถประจ าต าแหน่ง โทรศพัท์มือถือ 

รวมทั้งคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัรถประจ าต าแหน่งและโทรศพัทมื์อถือ  เช่น ค่าน ้ามนัรถ และค่าบริการโทรศพัทร์ายเดือน เป็นตน้  
 

8.5 บุคลากร 
 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  3,616  คนโดยในปี 2563บริษทัไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานรวมทั้งส้ิน  690.16 

ล้านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 802.44  ลา้นบาท   

จ านวนแพทย ์พนกังานและผลตอบแทน 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั
โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์จ ากดั 

บริษทัคอนวี
เนียนซ์

ฮอสพิทอล
จ ากดั 

บริษทับางปะกง
เวชชกิจจ ากดั 

บริษทั
โรงพยาบาลชล

เวชจ ากดั 

บริษทั สัตยบุตร 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 

บริษทั โรง
พยาบาจุฬารัตน์ 
อาคเนย ์จ  ากดั 

บริษทั โรง
พยาบารวม
แพทย์

ฉะเชิงเทรา 
จ ากดั 

บริษทั ไทยแอ
มดอน จ ากดั 

รวม 

แพทยป์ระจ า 64 38 31 3 9 14 10 - 169 

แพทยน์อกเวลา 209 131 89 31 71 65 76 - 672 

พยาบาล 689 376 311 51 120 157 46 - 1,750 

เภสัชกร 31 17 10 - 5 6 4 - 73 

นกัรังสีเทคนิค 17 5 6 1 2 3 2 - 36 

เทคนิคการแพทย ์ 20 11 8 2 5 6 3 - 55 

พนกังานอื่นๆ 710 247 256 56 122 110 199 2 1,702 

รวม (คน) 1,740 825 711 144 334 361 340 2 4,457 

ค่าตอบแทนพนกังาน(ลา้นบาท) 690.16 278.00 217.35 37.41 87.21 104.55 76.54 1.38 1,492.60 

 บริษทัฯมีการเพิ่มจ านวนแพทยแ์ละพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายพื้นท่ีการให้บริการ  และในปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดด าเนินการโรงพยาบาล
แห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ในจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการท่ี ดี (Code of Best Practice) เพื่อ

เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น     
ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบายและหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ 
โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูริ้เร่ิมมีส่วนร่วมในการจดัท าและอนุมติันโยบาย ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยหลกัการการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี  
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ ผูถื้อหุ้นรายย่อย โดย
สิทธิของผูถื้อหุ้นครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิ
ในการซ้ือ ขายโอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆในการประชุมผูถื้อ
หุ้น สิทธิในการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของบริษทัอย่างครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง้่าย สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญั
และมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2563 บริษทัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อ
หุ้นในการร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม

สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นขึ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.  บริษทัได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า เพ่ือแจง้วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ และเพื่อให้ผูถื้อ

หุ้นสามารถใชสิ้ทธิไดเ้ตม็ท่ี โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม เพื่อรักษาสิทธิใน

การเขา้ประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้น บริษทั

มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั โดยในกรณีของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไดเ้ปิดเผย

หนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมปี 2563  อยา่งนอ้ย 30 วนั 

3. บริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท่ีไดจ้่ายให้กรรมการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนเบ้ียประชุม รวมถึงอตัรา

จ่ายเบ้ียประชุมต่อคร้ังและจ านวนคร้ังท่ีจดัประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ห็น

ยอดค่าตอบแทนเบ้ียประชุมรวมท่ีจ่ายทั้งปีและน าเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บ าเหน็จ โดยมีหลกัเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงิน

โบนัส/บ าเหน็จ ประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกินวงเงินท่ีน าเสนอต่อปีและให้ค  านวณจ่าย

ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในวาระการพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่ าตอบแทน

9. การก ากบัดแูลกจิการ 
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กรรมการทุกปี และในปี 2563 บริษทัไดป้รับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพ่ิมในกรณีค่าตอบแทนท่ีไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุก

คร้ังว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจ า และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผู ้ถือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใด

ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัไดอี้กดว้ย 

5. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในการประชุม บริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ พร้อม

จดัท าบตัรลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพ่ือให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว และถูกตอ้ง และภายหลงัเปิดประชุมแล้ว ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุมเพื่อ

ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ นอกจากน้ี เม่ือจบการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการ

ลงมติได ้

6. ก่อนเร่ิมเขา้สู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้เลขานุการ

บริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู ้

ถือหุ้นประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ ผู ้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอขอ้คิดเห็นไดทุ้กวาระ

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและ

ผูบ้ริหารจะให้ความส าคญักบัทุกค าถาม และตอบขอ้ซักถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น 

7. เลขานุการบริษทัไดบ้นัทึกการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โดยบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง

ละเอียดและไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการประชุม และ

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบอยา่งรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ้

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ้นกบัผูถื้อหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยนกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ โดยไดด้ าเนินการต่างๆ เช่น 
1. มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทัโดยไดป้ระกาศแจง้ให้ทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใน

เวบ็ไซตข์องบริษทั และกรรมการอิสระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนด

เป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป 

2. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉันทะส าหรับการ

ประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีรูปแบบที่ผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก าหนดโดยจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และไดเ้สนอกรรมการอิสระหน่ึงท่าน เป็นผูรั้บมอบอ านาจใน

การประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
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3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้

แจง้ล่วงหน้าเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ส าคญัในที่ประชุมอยา่งกะทนัหนั 

4. บริษทัให้ความส าคญัในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ

ระหว่างกัน และมีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีบริษทั

ตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอื่นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการ

นั้นๆ 

5. บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ

ความเส่ียง และจดัให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยต์่อคณะส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบัแจง้บริษทัภายในสามวนัท าการ 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน อนัจะส่งผลถึงความ

มัน่คงและด าเนินธุรกิจไปไดต้ามท่ีคาดหวงั และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งยติุธรรม ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียท่ีส าคญัของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั เช่นสิทธิในการตรวจสอบ
จ านวนหุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนั ทนัเวลาและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัใน
ฐานะเจา้ของบริษทัอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษทัให้บริการแก่ผูป่้วยอยา่งมีจริยธรรมและในระดบัคุณภาพท่ีสูงสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยั
และความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส าคญั คณะกรรมการความเส่ียงของโรงพยาบาลมี
หน้าท่ีในการดูแลพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพฒันาคุณภาพของการบริการผูป่้วยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผูป่้วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผูป่้วย นอกจากน้ี บริษทัมี
โครงการวดัระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผูป่้วย ท่ีมีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบและคุณภาพการบริการ 

พนักงาน: บริษทัเช่ือมัน่ว่าพนกังานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดงันั้นจึงให้โอกาสในการท างานท่ีเท่าเทียมกนั และมี
มาตรการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้งแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจดัท ากระบอก
เงินเดือนรายต าแหน่ง รายบุคคล  และการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กับพนักงาน   รวมทั้งจัดท า
แผนการพฒันาบุคลากรโดยการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อ
สร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจ และเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรอยา่งเต็มความสามารถ ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบั
ท่ีสูงขึ้น 

ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานได้จัดท าแผนการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ ทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจนทกัษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยก าหนดให้พนักงานวิชาชีพตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
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และบริษัทฯได้จัดฝึกอบรมพนักงานวิชาชีพพยาบาลร่วมกับสภาการพยาบาลเพ่ือนับเป็นชั่วโมงในการพฒันาความรู้
ความสามารถ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไปนบัเป็นจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมในวิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนั้นๆไดอ้ีกดว้ย  
ในส่วนของพนักงานสนับสนุนทัว่ไปตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แผนฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถของพนกังานไดจ้ดัท าขึ้นทุกปีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอและครอบคลุมพนกังานทุกกลุ่มของบริษทั     

นอกจากน้ียงัได้จัดกิจกรรมผูบ้ริหารพบพนักงานซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อ
ร้องเรียนกบัผูบ้ริหารโดยตรง และโครงการขอ้เสนอแนะและนวตักรรม ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจดัเวทีน าเสนอผลงานผ่าน
นิทรรศการนวตักรรมท่ีจดัขึ้นปีละหน่ึงคร้ังเพ่ือให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมทั้งบริษทัมี
นโยบายจดักิจกรรมการพฒันาองคก์ร Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานเพื่อเป็นการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานท่ีร่วมงานกบับริษทัมาอยา่งยาวนาน  

บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานทุกคน โดยบุคลากรตอ้งไดรั้บ
การตรวจร่างกายก่อนเขา้ปฏิบติังานและมีภูมิคุม้กนัโรคท่ีจ าเป็น เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภยัจากการติดเช้ือดว้ยโรค     
ท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน รวมทั้งตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปีเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนกังานตอ้งไดรั้บ
การตรวจสุขภาพประจ าปีแยกตามอาย ุและความเส่ียง   หลงัจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามยัร่วมกบัฝ่ายบุคคลก็จะน าผลการ
ตรวจสุขภาพมาจดักลุ่มพนักงานกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัฯลฯ เพื่อจดักิจกรรม
เพ่ิมความรู้ความเขา้ใจและแนวทางการลดความเส่ียง จากนั้นกจ็ะมีการติดตามผลเพ่ือประเมินซ ้ าและให้ความรู้ความเขา้ใจ
เพ่ิมเติมจนกว่าผลการตรวจจะเขา้สู่เกณฑ์ปกติหรือสามารถควบคุมได ้นอกจากนั้นบริษทัมีนโยบายให้พนกังานทุกคนรับ
วคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุกปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาด  

ส่วนเร่ืองการดูแลป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและความปลอดภยัจากการท างาน บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและค้นหาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ตลอดจนความ
ปลอดภยัทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก รวมถึงปัจจยัเส่ียง  เพื่อน ามาจัดท าแผน/มาตรการต่างๆเพื่อป้องกนัหรือลด
ความเส่ียง โดยมีการติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน รวมถึงการทบทวนแผนประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบผล
การด าเนินการ (นโยบายเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามัยของพนักงานเป็นหน่ึงในมาตรฐาน HA : 
Hospital Accreditation, JCI : Joint Commission International Standard ท่ีให้ความส าคญัอยา่งมากในการรับรองมาตรฐาน)     

บริษทัเช่ือว่าประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี ยอ่มเกิดจากความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน จึงมุ่งมัน่ในการสร้าง
และมีการส ารวจความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงการด าเนินการของบริษทัในดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้และคู่สัญญา และจ่ายช าระหน้ีคู่คา้และคู่สัญญาอยา่งตรงเวลา 

เจ้าหนี้: บริษทัยึดมัน่ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
การกูยื้มเงินดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายช าระหน้ีตรงเวลา บริษทัเช่ือว่าการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เจา้หน้ี รวมทั้งการสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นความรับผิดชอบท่ีบริษทัพึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 
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คู่แข่งทางการค้า: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อ
คู่แข่งทางการคา้อย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือว่าคู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้นแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สังคม: บริษทัได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ขึ้นเพ่ือก ากบัดูแลและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ือสังคม ทั้งในระดบั
องคก์ร และระดบัพนกังานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษา
เน้ือหาเพ่ิมเติมไดท่ี้ หวัขอ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ี มีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนัก
ลงทุนอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้ ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดขอ้มูลต่างๆท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งขอ้มูลทางการเงิน และ
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกนั โครงสร้าง
คณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจ านวนคร้ังในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ 
รายงานการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 

บริษทัมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
แบบ 56-1 รายงานประจ าปี  เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทัในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัการอยูเ่สมอ การพบปะกบันกัวิเคราะห์และ
ผูจ้ดัการกองทุน กองทนุทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรั้ส COVID-19 ในปี 
2563 ทางบริษทัไดป้รับใหจ้ดักิจกรรมดงักล่าวในรูปแบบของ Virtual Conference ร่วมดว้ย ( Company Visit – One on One 
and Group Meeting, Site Visit, Analyst Meeting) 21 คร้ังในปี 2561, 32 คร้ังในปี 2562 และ 26 คร้ังในปี 2563 

การเขา้ร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบ Face to Face และ 
Virtual Conference 19 คร้ังในปี 2563  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์เช้ือไวรั้ส COVID-19 ในปี 2563 ทางบริษทั
จ าเป็นตอ้งงดกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในต่างประเทศ  ในขณะท่ี บริษทัไดจ้ดักิจกรรมน้ี 4 คร้ังท่ี
ประเทศสิงคโปร์และประเทศฮ่องกงในปี 2561 และ 1 คร้ังท่ีประเทศสิงคโปร์ในปี 2562 การประชุมทางโทรศพัทร์ะหว่าง
ผูบ้ริหารกบันกัลงทนุ  เป็นจ านวน 30 คร้ังในปี 2561, 40 คร้ังในปี 2562 และ 50 คร้ังในปี 2563 ) นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้
มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนส าหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สาธารณชนไดรั้บรู้ขอ้มูล
อยา่งทัว่ถึง  บริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการบริษทัและหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกั
ลงทุนและผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ สามารถติดต่อขอขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท ์02-0332900 ต่อ 3325  อีเมล ์ir@chularat.com , 
companysecretary@chularat.com และเวบ็ไซต ์www.chularat.com 

 
 

http://www.chularat.com/
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รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม2563 ดงัน้ี 

  
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิด
สมุดทะเบียน ณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การเปลีย่นแปลง 
เพ่ิมขึน้(ลดลง) 

 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2563 
1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ * ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
368,587,850 368,587,850 ไม่ม ี

2 นายแพทยก์ าพล  
พลสัสินทร์* 

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 253,670,200 253,670,200 ไม่ม ี

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

1,127,189,050 1,127,189,050 ไม่ม ี

4 นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง * กรรมการ 5,450,000 5,450,000 ไม่ม ี

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร และ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

8,909,500 8,409,500 (500,000) 

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 917,156,600 917,156,600 ไม่ม ี

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษกู์ล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง 

49,552,150 49,552,150 ไม่ม ี

8 นางสาวกรรณิกา  
พลสัสินทร์ 

กรรมการ และ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

1,994,750,400 1,994,750,400 ไม่ม ี

9 นาย มานิต เจียรดิฐ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

700,000 200,000 (500,000) 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

12 นายแพทยพ์ินิจ  
กุลละวณิชย ์

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์, นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์, นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล 
กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 
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หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆดา้น กรรมการ
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทั นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการประเมินผลเพื่อน ามาสู่การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณของบริษทัทุกปี  และจัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเ พ่ิมมูลค่าสูงสุดให้กบับริษทั
และความมัน่คงสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. กรรมการบริษทัที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์, นายอภิรุม ปัญญาพล, 

นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง, นางกอบกุล ปัญญาพล, นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์, นายยรรยง อมรพิทกัษ์กูล, นายมานิต  
เจียรดิฐ, นายสมยศ ญาณอุบล, นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพ์ินิจ กุลละวณิชย ์

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

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

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

การแยกต าแหน่ง: บริษัทก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงอยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 

ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วน
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจะไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานภายใตแ้ผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีก าหนดไว ้
และควบคุมค่าใชจ้่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจ าปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั  

ในปี 2563 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อระดมความเห็นเพื่อน าความเห็นมาพฒันาแผนการพฒันาองคก์รให้รอบดา้นมากขึ้น 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: บริษทัตระหนกัถึงคุณค่าของประสบการณ์ท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะไดรั้บจากการเป็นกรรมการในบริษทัอื่น  จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลา
ให้แต่ละบริษทั ไดอ้ย่างเพียงพอ แต่จะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็น
การแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนผูบ้ริหารนั้น นอกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแลว้  กรรมการ
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ผูจ้ดัการ Corporate Chief Executive Officer และผูบ้ริหารของบริษทั  สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการ
อิสระในบริษทัอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษทั และการรับต าแหน่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพื่อท า
หน้าท่ีดูแลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี  และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  นอกจากน้ียงัช่วยให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการตอ้ง
ทราบเก่ียวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประสานงานดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

2. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

             คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกคน ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูถื้อหุ้นรายย่อย เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
บริษทัมีการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และนโยบาย มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น
ภายใตก้รอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และภายใตก้ฎหมาย วตัถุประสงค ์
และข้อบังคับของบริษัท และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

• นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯเป็น

ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูริ้เร่ิม  มีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบ

นโยบายดังกล่าว ทั้ งน้ีคณะกรรมการจะได้จัดให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และ

หน่วยงานก ากับปฏิบัติงานให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง

สม ่าเสมอ  

• จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายพร้อมคู่มือเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร และพนกังานเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของ

บริษทัฯดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

สาธารณชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง

ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

บนหลกัการท่ีว่า การตัดสินใจใดๆในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบถึง

ความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน 

รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ   เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแยง้ของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการมีการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีราคา
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และเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ 

คู่สัญญา เหตุผลความจ าเป็นไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แลว้ 

• ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  บริษทั ไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดีภายในองค์กรเพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงาน และ

เพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวงั สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท างานท่ีอิสระ 

และมีการถ่วงดุลอ านาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• การบริหารความเส่ียง  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือทบทวน

ระบบหรือกลไกในการประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพื่อ

พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

• รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมี

ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของ

บริษทัฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะด าเนินการ

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริง

อยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัของกรรมการบริษทัที่จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทก าหนดให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษทัปีละ 6 คร้ัง โดยมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมีการจดัประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็นเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน  กรรมการทุกคนตอ้งมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุม อยา่งน้อยร้อย
ละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2563 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการจ านวน 7 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน อยูใ่นขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร 
             ในการประชุมแต่ละคร้ังต้องมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (67%) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกคร้ังตอ้งมีประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 1 ท่านท่ีให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองคป์ระชุมในวาระนั้น ซ่ึงมีการก าหนดวาระ
การประชุมล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพื่อ
เขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้  เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และ
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เอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาหาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
            โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะน าเสนอรายละเอียดของวาระไดช้ัดเจนและมากพอท่ีคณะกรรมการจะอภิปราย
ประเด็นต่างๆไดอ้ย่างรอบคอบ และไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง 
และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
             เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ท่ีประชุมกรรมการ
รับรองความถูกตอ้งในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มี
ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุด และเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมและลง
ลายมือช่ือโดยประธานกรรมการบริษทั เพ่ือรับรองความถูกตอ้งแลว้ ทั้งเอกสารตน้ฉบบัและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
กบัเอกสารประกอบการประชุมอยา่งครบถว้น เพื่อให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบและอา้งอิงได ้
 

4. การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล 

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  
ผลการประเมิน ปี2561 ปี2562 ปี2563 

1.คณะกรรมการทั้งคณะ 96.06% 97.45% 98.61% 

2.ประธานกรรมการบริษทั 100.00% 100.00% 100.00% 

3.กรรมการผูจ้ดัการ 97.50% 98.18% 98.41% 

4.คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 95.83% 100.00% 97.92% 

5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 89.00% 92.00% 98.00% 

6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 86.16% 92.86% 91.80% 

7.คณะกรรมการบริหาร 96.02% 94.32% 84.66% 

8.คณะกรรมการตรวจสอบ 95.24% 100.00% 97.62% 
 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ และรายบุคคล 
               การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ จดัให้ประเมินปีละ
คร้ัง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการ,คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูแ้จกใบ
ประเมินให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่านและรวบรวมน ามาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษทัอนุมติั และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 
 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ: 
 ระดบั 1  = ปรับปรุง,        ระดบั 2  = พอใช,้       ระดบั 3 = ดี,       ระดบั 4 = ดีมาก        
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เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน 
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 

ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินแสดงตามตาราง 

ผูป้ระเมิน 
ผูถู้กประเมิน 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดยอ่ย 
1.กรรมการบริษทั   ไม่ประเมิน  ไม่ประเมิน 

2.ประธานกรรมการบริษทั    ไม่ประเมิน 

3.กรรมการชุดยอ่ย ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน  

     หมายถึง การประเมิน 
5. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการทุกท่านตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยจดัท าแผนการพฒันาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล มีการจดัเตรียมขอ้มูลและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษทั  รวมทั้งขอ้มูลอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  ผูบ้ริหารท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก  กรณีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการ ตลอดจนผูบ้ริหาร  บริษทัฯจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ริหารใหม่ทุกคร้ังตามหัวขอ้ท่ีก าหนดในแบบ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่  ผูบ้ริหารใหม่  เพื่อเป็นการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบติัหน้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง
ภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 นอกจากน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การ
ฝึกอบรมและการสัมมนา ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยกรรมการไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตร การเป็น
กรรมการบริษทัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัต่อไปน้ี 
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รายช่ือกรรมการ 
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1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ /                     

2 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ /                     

3 นายอภิรุม ปัญญาพล /                 /   

4 นายแพทยวิ์ชิต  ศิริทตัธ ารง /                     

5 นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ /                     

6 นางกอบกุล    ปัญญาพล /                     

7 นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ูล /                     

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสินทร์ /                     

9 นายมานิต เจียรดิฐ / /   /               

10 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ /     /     /         

11 นายสมยศ    ญาณอุบล /   / / / /       /   

12 นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์ /                     

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัด์ิโกศล                       

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ                       

15 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช / /           / /   / 
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9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
           9.2.1 กรรมการอิสระ 
           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นท่ี
จะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั 
เพื่อก าหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  รวมถึงมี
คุณสมบติัขั้นต ่าตามหัวขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  เพ่ือ
พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป 

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
ตรวจสอบรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษทั
ยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ ใช่กรรมการอิสระ หรือผู ้บ ริหารของผู ้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าว
ข้างต้นรวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ี ท่ี เกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปี ก่อนวันท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของ
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน กลต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการ
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  

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

 ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย
จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ  
 

 9.2.2 กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติั

ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน
ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงก ากบั
ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีความจ าเป็นมีเหตุผลอนัสมควรคณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการอิสระให้
ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนัก็ได ้
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9.2.3  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ เบ้ืองต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน 
ซ่ึงกรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ  
และบริษทัที่เก่ียวขอ้งโดยรวมหุ้นท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้นั้นอาจไดรั้บ
เลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

5. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดงักล่าว เพื่อ
พิจารณาคุณสมบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 
• ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
• ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออก
เสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

• การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลือกและ
น าเสนอบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
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เหลืออยูเ่วน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
พิจารณาเบ้ืองต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงาน
ไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวใ้ห้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณาทบทวนและก ากบัติดตามเก่ียวกบัแผนหรือแนวทางในการด าเนินการ
คน้หาผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรรวมถึงการก าหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ
องคก์รทั้งในระยะส้ันและระยะยาวและหลกัเกณฑก์ารประเมินให้ครบถว้น 
 

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
          ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ด าเนินการ
โดยฝ่ายจดัการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มี
หนา้ท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้ าหนดให้
บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญั
ในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่ง
กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 
       นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจากบริษทัตอ้งก ากบัดูแล
ให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยให้ครบถว้น
ถูกตอ้ง รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ 
และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  
-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน 

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
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- ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจดัส่งส าเนา
รายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ในวนัเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการ
และผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป  

-  บริษัทฯ จะก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 
24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั
นั้นต่อบุคคลอ่ืน 

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

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทั และบริษทัย่อยไดว่้าจา้ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ตรวจสอบบญัชีงบการเงินแยกรายการบริษทั  ทั้งน้ีงบ
การเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  มีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีปี 2563 คิดเป็นจ านวน 4.67 ลา้น
บาท 

2. ค่าบริการอื่น (non audit fee) 
ไม่มีการให้บริการอื่นๆ 

9.6  การปฏบิัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
ตารางสรุปการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2563 

 

รายช่ือกรรมการ  
(จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังที่ประชุม) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

การเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 

คณะกรรมการลงทุน
และบริหารความเส่ียง 

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

 นาย สมยศ      ญาณอุบล  5/5  1/1 2/2 1/1 1/1 

 นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  5/5  1/1 2/2 1/1  

 นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์  24/24 1/1    

 นายแพทยย์ุทธนา สงวนศกัด์ิโกศล  24/24 1/1    

 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  24/24 1/1   1/1 

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

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

 นายศุภโชค โรจน์ชีวิน  24/24 1/1    
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จากความตั้งใจเม่ือ 34 ปีท่ีผ่านมา ของนายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ และทีมแพทยผ์ูก่้อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
เพื่อหวงัให้เป็นอีกหน่ึงท่ีพึ่งเวลาเจ็บป่วยของประชาชนในจงัหวดัสมุทรปราการ และเพือ่ช่วยเหลือให้ประชาชนในจงัหวดัมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก จนถึงปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ทีมแพทย ์และ
พนกังานของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยงัคงไม่ละทิ้งความตั้งใจเดิมท่ีมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการบริการให้มีความเป็นเลิศ ใน
ราคาท่ีเหมาะสมเขา้ถึงได ้ เพื่อเป็นท่ีพึ่งให้กบัผูป่้วยทั้งในจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง ดว้ยการให้บริการโรงพยาบาลทั้งหมด 9 สาขาและ 5 คลินิก ซ่ึงพร้อมดูแลประชาชนในทุก
ระดบั อีกทั้งยงัคงให้ความส าคญัต่อการดูแลสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้มตลอดมา 

 

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม และตระหนกัถึงความส าคญัของความเป็นธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยก าหนดเป็นหน่ึงในค่านิยมขององคก์ร “iCare” (Integrity & Accountability) ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุก
กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง  
บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ดว้ยการรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทั ต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า

เทียม และครบถว้นตามความเป็นจริง โดยผา่นการตรวจสอบจากส านกังานบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
บริษทัฯ ก าหนดห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัต่อผูอ้ื่นโดยมิชอบ และไม่ให้ด าเนินการใดๆ ใน

ลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  
บริษทัฯ ส่งเสริมการแข่งขนัเสรี ไม่ผูกขาดทางการคา้ดว้ยก าหนดแนวทางปฏิบติัในกระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้ง

ให้มีความโปร่งใส ดว้ยวิธีการสรรหาคู่คา้ท่ีเป็นธรรม ไดแ้ก่ การจดัประมูล ท่ีมีทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้าง และการ
ประมูลยาและเวชภณัฑ ์การเปิดโอกาสให้บริษทัต่างๆเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของเคร่ืองมือแพทย ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์รวมถึงการจดัซ้ืออ่ืนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจทัว่ไป โดยทางบริษทัฯ 
ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัให้กระบวนการจดัซ้ือจะตอ้งมีคู่เปรียบเทียบน าเสนอแนบการพิจารณาอนุมติัทุกคร้ัง   

บริษทัฯ มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ วงเงินอนุมติั และขอบเขตการตดัสินใจตามต าแหน่งหน้าท่ี
และล าดบัขั้นท่ีสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได ้

บริษทัฯ มีระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้สามารถเรียกดูประวติัการส่ังซ้ือยอ้นหลงัได ้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการ
ส่ังซ้ือสินคา้และบริการ 

บริษทัฯ มีการจดัท าสัญญาเพ่ือสร้างความมัน่ใจและแสดงถึงโปร่งใสให้กบัคู่คา้ พร้อมปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง 
หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้  รวมถึงร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการเกิดความเสียหายในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่
สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
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บริษทัฯ ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยมีการก าหนดให้จดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบ
ตวัอกัษรต่างๆ พร้อมมีบทลงโทษของผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Systems Security Policy) 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการให้บริการอยา่งมีคุณภาพ ปลอดภยั รวดเร็ว ไดม้าตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 
บริษทัฯ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  ไม่แฝงไวด้ว้ยการโฆษณาเกินจริง 
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน ความไม่พอใจท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบด าเนินการตอบสนอง

ต่อขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่ง

อิสระ 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้นไดใ้นองคก์ร บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีกลไกการ

ป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยวางแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัและร่วมต่อตา้นปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
การประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัฯ ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต และไดมี้การประกาศถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและ
น าไปปฏิบติั 
10.3 การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล 

บริษทัฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษทัติดตามข่าวสารดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเผยแพร่จากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อยูเ่ป็นประจ า พร้อมทั้งมีการแจง้ต่อผูบ้ริหารให้ไดรั้บทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษาใน
ประเด็นดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
10.4 การประเมินความเส่ียงการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีการประชุมหารือการเกิดความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจดัท าการประเมินความเส่ียง และ
วางแผนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจขึ้น โดยผ่านการกลัน่กรองในคณะกรรมการบริหาร เพ่ือน าสู่การพิจารณาใน
คณะกรรมการความเส่ียงของบริษทัฯ   
10.5 การควบคุมและป้องกันความเส่ียงในการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีการก าหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน ติดตามแผนงานตามการประเมินความเส่ียงท่ีจดัท าขึ้น รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงา นท่ี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยผูต้รวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดระเบียบการจดัซ้ือ จดัจา้ง การเขา้ท าสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยก าหนดวงเงินอ านาจอนุมติั
และวตัถุประสงคใ์นการท ารายการ ซ่ึงตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีชดัเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ
ภายใน 
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บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มูลรวมถึงกระบวนการอื่น
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชีการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกรรมทางการเงินดงักล่าวเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุมติั
และเพือ่การด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 

 

10.6 การรายงานความเส่ียงการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการรายงานผลการ

ตรวจสอบ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมวางแผนร่วมกนัในการป้องกนั 
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ส าหรับพนกังานในองคก์ร และบุคคลทัว่ไป หากมีการพบ

เห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ ผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีรหัสการเขา้ถึงเฉพาะบุคคล จึงสามารถป้องกนัและคุ้มครองผูร้ายงานหรือร้องเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ 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 แนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผูร้้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้คณะท างานได้มีการ

ตรวจสอบ หาขอ้มูลประกอบ โดยยึดตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีร่วมกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวทางปฏิบติั
ของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากพบว่ามีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานส่ิงท่ีพบต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อให้
มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนทนัเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษทัท่านใดท่ีมี
การกระท าท่ีฝ่าฝืนนโยบายบริษทั หรือมีการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณตามสถานะท่ีด ารงอยู่ บริษทัฯจะพิจารณาด าเนินการ
ตามแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น ทั้งทางวินัยตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดถึงการด าเนินการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

10.8 คณะท างานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน โดยกรณีท่ีมีการ

ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริตเขา้มาผ่านทางช่องทางท่ีก าหนด คณะท างานจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการเก็บรักษา
ขอ้มูลให้เป็นความลบั โดยเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล (ช่ือ-นามสกุล) เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้เบาะแส
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และหากมีการเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส คณะท างานท่ีดูแลเร่ืองน้ีจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษ
ตามวินยั 
 

10.9 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัใน สิทธิมนุษยชน ซ่ึงหมายถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของทุกคน ท่ีเท่าเทียมกัน 

ปราศจากการเลือกปฏิบติั ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา เผ่าพนัธ์ุ ฐานะทางสังคม ความพิการ ผูป่้วย
หรือเป็นโรค  โดยมุ่งเน้นทั้ งในสิทธิมนุษยชน และสิทธิของผู ้ป่วย โดยก าหนดเป็นค่านิยมขององค์กร “iCare”  
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(International Patient Safety & Respect) ค านึงถึงการรักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมเสมอภาค และความปลอดภยัของผูป่้วยเป็น
ส าคญั และให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคลในตวั ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนกังานทุก
คนท่ีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ไดรั้บทราบ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดยึ้ดมัน่สิทธิผูป่้วยเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานของพนกังานทุก
คน โดยการบรรจุเขา้เป็นหน่ึงในหัวขอ้ของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนไดรั้บทราบ ถึงสิทธิของ
ผูป่้วย พร้อมมีการจดัท าประกาศสิทธิผูป่้วย ให้ผูป่้วยไดรั้บทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างทัว่ถึงตามจุดบริการ
ต่างๆ  

บริษทัฯ จดัให้มีสถานท่ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความเช่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดท้ั้งผูรั้บบริการและพนกังาน 
พร้อมทั้งจดัให้พนกังานสามารถลาบวชเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได ้

บริษทัฯ มีการปกป้องขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของผูรั้บบริการ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ไดมี้นโยบาย
และขอ้ปฏิบติัอย่างชัดเจน เพื่อใชก้บัพนักงานทุกคนภายในโรงพยาบาล ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของ
ผูรั้บบริการ ทางโรงพยาบาลจะท าการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ซ่ึง
ในระบบจะมีการก าหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ โดยการก าหนดรหัสผ่านจะแบ่งตามส่วนงานท่ีมีสิทธิ
เขา้ถึงขอ้มูลนั้นๆ 

บริษทัฯ มีการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคลทุกคนมีหน้าท่ีดูแลรักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนและข้อมูลอื่นๆในระบบ
สารสนเทศท่ีตนเองดูแลอยู ่พร้อมรักษาสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลและความเป็นส่วนตัวของพนกังานทุกคน ซ่ึงแผนกบุคคล
จะมีการจดัเก็บแฟ้มประวติัและขอ้มูลส่วนตวัท่ีเป็นเอกสารในตูเ้อกสารท่ีมีความปลอดภยัสูง มีการใส่กุญแจเพื่อป้องกนัการ
เข้าถึงจากบุคคลทัว่ไป ส าหรับส่วนของขอ้มูลท่ีจดัเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการก าหนดรหัสผ่านในการเขา้ถึง
ขอ้มลู 

บริษทัฯ มีระบบรักษาความปลอดภยัทัว่ทั้งบริเวณโรงพยาบาล จดัเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลและจุดท่ีลบัสายตา เพ่ือให้
ผูรั้บบริการและพนักงานทุกคน เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัทั้งทางทรัพยสิ์น ร่างกายและจิตใจ ทุกคร้ังท่ีเขา้มารับ
บริการหรือทุกคร้ังท่ีเขา้มาท างาน 

บริษทัฯ มีกล่องรับขอ้ร้องเรียนจากผูม้ารับบริการ เม่ือผูม้ารับบริการรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ หรือไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งไม่เป็นธรรมเพื่อหาหนทางแกไ้ขและเยียวยา และจดัให้แผนกบุคคลรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากพนกังาน
ทุกคนเก่ียวกับสิทธิท่ีพนักงานพึงได้รับ หรือการกระท าต่างๆท่ีพนักงานรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ เพื่อน ามาแก้ไข และ
พฒันาการบริหารงาน 

 

10.10 การปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ปราศจากการ

ใช้แรงงานเด็ก 
บริษทัฯ ปฏิบตัิต่อบุคลากรดว้ยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีบงัคบั ข่มขู่ พร้อมทั้งให้เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการท างาน  
บริษทัฯ มีการก าหนดค่าจา้งและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผ่านการบริหารค่าตอบแทนที่มีการประเมินจาก

ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยบริษทัฯ จดัให้มีค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงินเพื่อให้
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พนักงานมีขวญัก าลงัใจในการท างาน รวมทั้งมีการปรับปรุงอตัราค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

บริษทัฯ มีการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน ผ่านการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นประจ าทุกปี ตามรายการท่ี
เหมาะสมกบัเพศ อายุและลกัษณะการท างาน ทั้งน้ีในกรณีที่พบผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางบริษทัฯ จดัให้มีการ
รักษาพยาบาล และจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มให้กบัพนักงานไดเ้ขา้ร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น ลด
การทานยาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ เช่น โครงการปรับ
พฤติกรรมการทานอาหารและออกก าลงักายในกลุ่มที่มีผลตรวจค่าน ้ าตาลหรือไขมนัสูงเกินกว่าค่าปกติ, โครงการเลิก
บุหร่ี เป็นตน้  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุ เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัให้กบัพนักงานในกรณีเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉิน และ
จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ให้คอยดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของ
พนักงาน รวมถึงการดูแลเร่ืองการเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั  วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อคัคีภยั และความ
พร้อมและความปลอดภยัจากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึงมัน่ใจไดว่้าจะไดรั้บการคุม้ครองดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยั 

ส าหรับปี 2563 ท่ีผ่านมา บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หน้าท่ีทุกคนท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล ถือเป็นหน่ึง
ก าลงัส าคญัของประเทศในการดูแลช่วยเหลือผูป่้วยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักทัว่โลก บริษทัได้
จดัท าประกนัภยัให้กบับุคลากรกลุ่มเส่ียง และจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ” (Personal Protective Equipment, 
PPE) ให้กบับุคลากรไดส้วมใส่ขณะปฏิบตัิงาน อีกทั้งจดัพื้นที่การให้บริการให้เหมาะสม สร้างความมัน่ใจในการ
ปฏิบติังานให้กบัพนกังานทุกคนดว้ยการท าความสะอาดจุดสัมผสัต่างๆ ภายในโรงพยาบาลทุก 30 นาที พนักงานทุกคน
มัน่ใจไดว่้าสถานท่ีท างานมีความปลอดภยัปราศจากเช้ือไวรัส 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการจดัอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวขอ้อบรมท่ีหน้าสนใจ พร้อมกบัก าหนดให้มีการจดัสัมมนานอกสถานท่ีเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน เพ่ิมความสุข 

 

10.11 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ภารกิจหลกัของบริษทัฯ คือให้การดูแลรักษา และส่งมอบการบริการดา้นสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน ยึดความปลอดภยั

ของผู ้ป่วยเป็นส าคัญ (International Patient Safety) พร้อมให้การดูแลอย่างต่อเน่ือง (Care) ดังนั้ นบริษัทฯจึงได้ให้
ความส าคญัในการบริการท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ  ดงัน้ี 

1) ด้านการรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ  

• การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติท่ีทัว่โลกน าไปประยกุตใ์ช ้

• การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital 

Accreditation – HA) 

• การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory 

Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย ์

• การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามยั 
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• การรับรองการด าเนินการบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ จากกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

• รางวลัการใช้ระบบสินไหมอตัโนมัติดีเด่น จากบริษัทกลาง ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และสมาคมประกนัวินาศภยั   

2) ด้านการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความสามารถ  
บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวติัการท างาน และ

ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา เพ่ือให้ผูรั้บบริการมัน่ใจไดว่้า การรักษาพยาบาลเป็นไปดว้ยความปลอดภยั 
3) ด้านการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
บริษทัฯ มีคณะท างานท่ีรับผิดชอบในการจดัหายาและเวชภณัฑท่ี์มีคุณภาพไวใ้ชใ้นโรงพยาบาล โดยคณะท างานน้ี

จะประกอบไปดว้ย แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิค และผูท่ี้เก่ียวขอ้งการใช้ยาและเวชภณัฑ์ในผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ 
เพื่อคน้หาและตรวจสอบคุณสมบัติของยาและเวชภณัฑ์ท่ีจะน ามาใช้ ให้มีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสม รวมถึงการ
ติดตามข่าวสารการเรียกคืนยาและเวชภณัฑท่ี์อาจเกิดขึ้นได ้จากบริษทัผูผ้ลิตเพ่ือตรวจสอบและป้องกนัความเส่ียงก่อนถึงตวั
ผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ 

4) ด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ  
บริษทัฯ ก าหนดให้มีแผนกเคร่ืองมือแพทย ์เพื่อจดัหา คดัสรรอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพตลอดจนดูแลเร่ือง

การบ ารุงรักษาให้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท์ุกช้ินพร้อมใชแ้ละมีประสิทธิภาพในการใชง้าน และมีระบบตรวจสอบการเรียก
คืนเคร่ืองมือแพทย ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงและอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูรั้บบริการ 

5) ด้านการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม  
บริษทัฯ สนบัสนุนและจดัให้บุคลากรไดรั้บการอบรมในดา้นต่างๆ ตามลกัษณะงานของแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อให้การดูแลผูป่้วยเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 

6) ด้านการให้ความรู้และข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจ 
บริษทัฯ มีแนวทางในการให้ความรู้และขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจก่อนการรักษา เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบั

ผูรั้บบริการเสมอ และมีการทบทวนความเขา้ใจกบัผูรั้บบริการทุกคร้ังหลงัจากท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลแลว้ 
7) ด้านการบริหารความสัมพนัธ์กับผู้มารับบริการ  
บริษทัฯ มีการติดตามผลการรักษาผ่านการนัดหมายพบแพทยเ์พื่อดูอาการ และมีการสอบถามผลการรักษาและ

ความพึงพอใจในการรักษาอยู่เป็นประจ า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงให้การบริการให้ดี
ย่ิงขึ้น 
 

10.12 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีแผนกส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เพื่อรับผิดชอบวางแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั และคอยก ากบัดูแลและตรวจสอบการท างานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลให้เป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด 
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บริษทัฯ ไดมี้การจดัให้มีคณะท างานย่อย เพื่อสร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั
กบัพนักงานทุกคนในบริษทัฯ เพื่อสร้างความตระหนักและการลงมือท า โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

• ส่งพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงเข้าร่วมอบรมด้านการประหยดัพลังงานพร้อมน ากลับมาวางแผนและ

ประยกุตใ์ชใ้นแต่ละสาขาของบริษทัฯ  

• รณรงคพ์นกังานทุกท่านให้ตระหนักถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 

และกิจกรรมภายในประจ าปี  

• จดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

• สานต่อโครงการคดัแยกขยะท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานภายในของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้งกลุ่ม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

• มุ่งเน้นการลดการใช้ถุงพลาสติก และหลอดดูดน ้ า โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การลดการใชถุ้งห้ิวท่ีใช้ส าหรับใส่

ยาในผูป่้วยเร้ือรังท่ีมีการรับยาเป็นจ านานมาก ด้วยการแจกถุงผา้ และให้ทางผูป่้วยน าถุงผา้ใบเดิม

กลบัมาใชซ้ ้าในการรับยา 

• ลดการใชข้วดน ้ าพลาสติกภายในโรงพยาบาลดว้ยการรณรงคใ์ห้พนักงานทุกคน มีแกว้น ้ าด่ืมเป็นของ
ตวัเอง และได้รับส่วนลดจากร้านขายเคร่ืองด่ืมของโรงพยาบาลหากพนักงานน าแกว้น ้ าส่วนตวัมาใช ้

เป็นตน้ 

บริษทัฯ สนับสนุนให้ทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการดูแลและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการด าเนินงานในกระบวนการปกติของบริษทัฯ โดยปี 2563 ท่ีผ่านมาทางโรงพยาบาล
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

• กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะชายหาด จงัหวดัระยอง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ
และลดปริมาณขยะท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของส่ิงมีชีวิตทางทะเล 
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• ร่วมปลูกป่าในโครงการวนัแม่แห่งชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประจ าปี 2563 กบั อบต.หวั

ส าโรง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
10.13 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาชุนชนหรือสังคม โดยใช้ความสามารถหลกัขององค์กรในการบริการดา้น
สุขภาพ มาเป็นหลกัส าคญัในการช่วยเหลือพฒันาชุมชนและสังคม ซ่ึงการพฒันาชุมชนหรือสังคมดว้ยการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต ดว้ยการให้การดูแลรักษาพยาบาลท่ีมีให้ผูป่้วยมีชีวิตรอดอย่างไม่มีความผิดปกติ หรือสามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้
ต่อไปโดยไม่เกิดความพิการ ถือเป็นหน่ึงในความตั้งใจท่ีผูก่้อตั้ งบริษัทฯ ยึดถือมาตลอดการด าเนินธุรกิจ โดยตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่หยุดท่ีจะพฒันาศกัยภาพศูนยค์วามเป็นเลิศในดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูรั้บบริการไดเ้ขา้ถึงการ
รักษาพยาบาลสมยัใหม่ท่ีมีคุณภาพ ลดอตัราการเสียชีวิต หรือความผิดปกติของร่างกายให้ผูป่้วยกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
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การพฒันาศักยภาพการรักษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 
“ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต”ิ  

หน่ึงในศูนยค์วามเป็นเลิศของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ท่ีผูก่้อตั้งมีความตั้งใจในการพฒันาศกัยภาพขึ้นมา เพื่อ
ให้บริการดูแลรักษาทารกแรกเกิดท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ หรือทารกแรกเกิดท่ีมีความเส่ียงสูงให้รอดชีวิต โดยปราศจากโรค
แทรกซ้อน หรือป้องกนัการเกิดโรคแทรกซ้อนให้น้อยท่ีสุด ศูนยท์ารกแรกเกิดวิกฤติ เปิดให้บริการในปี พ .ศ. 2545 ดว้ย
ความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษย ์ท่ีสามารถน าพาประเทศชาติให้มีความมัน่คงย ัง่ยืนได ้ประกอบกบัความ
ขาดแคลนโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ และปัญหาดา้นสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ ์จึงถือเป็นจุด
ก าเนิด จนถึงปัจจุบนักว่า 18 ปี ท่ีแพทย ์พยาบาล และทีมดูแล ไดส่ั้งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการดูแล
ทารกแรกเกิดวิกฤติ จนเป็นท่ียอมรับและได้รับไวว้างใจให้เป็นศูนยส์ ารองเตียงทารกแรกเกิดวิกฤติในภาคตะวนัออก จาก
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับช่วยเหลือทารกแรกเกิดวิกฤติให้รอดชีวิต และเติบโตได้อย่างปกติ เติมเต็มความ
สมบูรณ์แบบให้กบัทุกคนในครอบครัว โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลก าไร เพราะตั้งใจเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสังคมให้กา้วหนา้
อยา่งย ัง่ยืนดว้ยทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

“ศูนย์หัวใจครบวงจร”  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวินาทีชีวิต ท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายครอบครัวของผูป่้วย

โรคหัวใจ บริษทัฯจึงไดก่้อตั้งศูนยห์วัใจเพ่ือให้บริการฉีดสีหัวใจขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และ
เป็นศูนยห์วัใจท่ีเปิดให้บริการฉีดสีหวัใจตลอด 24 ชัว่โมงแห่งแรกในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยดูแลผูป่้วยหัวใจในทุกสิทธิ
การรักษาและเป็นศูนยรั์บส่งต่อโรคหัวใจในภาคตะวนัออก จากวนัท่ีเร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ ไดพ้ฒันาศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจไดอ้ยา่งครบวงจร โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอายรุกรรมโรคหวัใจ, 
แพทยส์ายสวนหัวใจ และแพทยผ์่าตดัหัวใจ ให้บริการ 24 ชัว่โมง ดว้ยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจจ านวน 2 ห้อง และขยาย
พ้ืนท่ีให้บริการสวนหวัใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ดว้ยห้องปฏิบติัการสวนหวัใจจ านวน 1 ห้อง สามารถช่วยเหลือ
ผูป่้วยหลอดเลือดหัวใจอุดตนัเฉียบพลนั (STEMI) ให้รอดจากการเสียชีวิตไดเ้ป็นจ านวนมาก ถือเป็นหน่ึงความภาคภูมิใจ
ของบริษทัฯ ท่ีไดช่้วยเหลือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกให้ดีขึ้น และลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
โรคหวัใจ 

 

“ศูนย์หลอดเลือดสมอง” 
 บริษทัฯ ไม่ได้หยุดการพฒันาศกัยภาพในดา้นการรักษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี ความ
สูญเสียท่ีส าคญัไม่น้อยกว่าการเสียชีวิต คือ การสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวนั ในผูป่้วยอมัพฤกษ์ อมัพาต 
จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในปี 2563 ศูนยห์ลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดเ้พ่ิมศกัยภาพใน
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตนัดว้ยวิธีการ Mechanical Thrombectomy คือ การน าเอาล่ิมเลือดท่ีอุดตนัในหลอดเลือด
สมองออกผ่านทางสายสวน เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเล้ียงสมองได ้ท าให้ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไม่
สามารถรักษาไดด้ว้ยการฉีดยา มีทางเลือกในการรักษาและกลบัมาใชชี้วิตประจ าวนัได ้โดยไม่เป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
 กิจกรรม บรรยายความรู้  COVID-19 ในสถานประกอบการและชุมชน เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
19 ในประเทศไทยและทัว่โลก ซ่ึงเป็นไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท าให้ประชาชนทัว่ไปยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในอาการ และการ
ติดต่อของโรค กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงไดจ้ดับรรยายให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
และการป้องกนัตวัเองจากการติดต่อ โดยพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ  
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  หน้า 98 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
 

 
กิจกรรม “Smart Kids โดยไม่ติด Smart Phone” เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ 

และผูป้กครองท่ีสนใจ เก่ียวกบัพฒันาการเด็ก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างการเติบโตให้เด็กผูเ้ป็นอนาคต
ของประเทศ ด้วยการแสดงความสามารถ , การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี , พร้อมทั้งกิจกรรม D.I.Y ต่างๆ เพื่อกระตุ้น
พฒันาการและความคิดสร้างสรรค ์ 

 

 
โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งระหว่าง

ตั้งครรภ ์เรียนรู้และพฒันาการของทารก พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทยเ์ฉพาะทางในหัวขอ้ต่างๆ และสาธิตการดูแลลูก
นอ้ยจากพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลเด็ก เพ่ือเพ่ิมความรู้และความสามารถในการดูแลลูกน้อยและส่งเสริมความสัมพนัธ์
อนัดีในครอบครัว  
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โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้

ตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยัในท่ีท างาน และการช่วยเหลือผูป่้วยในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงในชีวิตประจ าวนัของเรา
นั้น ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในท่ีท างาน อย่างน้อยคนละ 8 ชั่วโมงต่อวนั ดงันั้นการให้ความรู้ดา้นการช่วยเหลือชีวิต และการ
ป้องกนัโรคในสถานประกอบการต่างๆ จึงเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีทางบริษทัฯ เห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาชุมชน
และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได ้บริษทัฯ ไดมี้การออกแบบหัวขอ้ในการบรรยายให้เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ และบรรยายโดยผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว  

 
 

เสริมสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน  
บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน โดยเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในชุมชนดว้ยการท ากิจกรรม

ท่ีทางชุมชนไดจ้ดัขึ้น ในปี 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน ดงัน้ี 
“กิจกรรมการแข่งขนั เดิน-ว่ิง วตัถุประสงคเ์พ่ือสมทบทุนซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร” 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พร้อมทั้งไดช่้วยเหลือให้ผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลรัฐไดมี้อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ครบครัน และทนัสมยั 
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  หน้า 100 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
 

“บริจาคโลหิต” ฝ่าวิกฤติโควิด ไม่ให้โลหิตขาดแคลน ให้กบัภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 3 จงัหวดัชลบุรี และ 
ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจ่ายให้กบัผูป่้วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ  

 

 

 
 
“มอบเคร่ืองกระตุกหัวใจอตัโนมติั” ให้กบัสโมสรและคลบัเฮา้ส์ของหมู่บา้นต่างๆในรอบชุมชน เพื่อใช้ในการ

ช่วยชีวิตเบ้ืองต้น เพราะ บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยชีวิตผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีอาจเกิดภาวะ
เฉียบพลนัได ้ในขณะออกก าลงักาย  
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“Kick off Healthy Thailand” กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกบัส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั ดูแลผูป้ระกนัตน
ดว้ยการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ใหก้บัผูป้ระกนัตนท่ีมีอาย ุ50ปี ขึ้นไป 
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สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน 

นอกจากการช่วยเหลือสังคมโดยใชค้วามสามารถหลกัขององคก์รในการบริการดา้นสุขภาพแลว้ บริษทัฯ ยงัเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการดา้นอ่ืนๆในสังคม ท่ีบริษทัฯ มีความสามารถในการช่วยเหลือแบ่งปันได ้ผ่านส่ิงของเคร่ืองใช ้เงินบริจาค 
รวมถึงแรงกายแรงใจท่ีมาจากผูบ้ริการและพนักงานของบริษทัฯ โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีกิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปัน
สังคมในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

โครงการ “ตูปั้นสุข" บริษทัฯ ไดมี้การจดัโครงการตูปั้นสุขในทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการแบ่งปันในยามท่ีหลายคนพบกบัภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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“แจกหน้ากากอนามยัและปัจจยัแก่พระภิกษุสงฆ์” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้
พุทธศาสนิกชนส่วนมาก ไม่ไดเ้ดินทางออกมาท าบุญในวดั เพื่อลดการสัมผสัและรักษาระยะห่าง ท าให้ภิกษุสงฆข์าดส่ิงของ
เคร่ืองใชแ้ละปัจจยัในชีวิตประจ าวนั นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ กรรมการผูจ้ดัการ จึงไดมี้โครงการแบ่งปันเพื่อเป็นการ
ป้องกนัพระสงฆจ์ากการรับกิจนิมนตต์่างๆ ทางโรงพยาบาลจึงไดมี้การจดัถวายหนา้กากอนามยัและเจลลา้งมือแอลกอฮอล์
ให้กบัพระภิกษุสงฆ ์และประชาชนในชุมชน  

 
 

 
 

10.14 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
ในปี 2563 ท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดป้ระสบกบัสถานการณ์การแพ่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นโรคอุบติั

ใหม่ ท าให้ประชาชนทุกคนเกิดความต่ืนตวัในการป้องกนัตวัเองจากการสัมผสัเช้ือไวรัสดงักล่าว กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
ไดมี้การคิดคน้นวตักรรมการดูแลรักษาผูป่้วยแบบ New Normal เพื่อลดการสัมผสั ลดการติดเช้ือ ดว้ยการน าเทคโนโลยีดา้น
การส่ือสาร ผสมผสานกบัวิธีการบริหารจดัการผูป่้วย ดว้ยคดักรอง ตรวจรักษาผ่านทางเครือข่ายไร้สาย รวมถึงการบริการ
ออกตรวจรักษาผูป่้วยตามบ้าน เพื่อลดความหนานแน่นภายในโรงพยาบาล และลดความเส่ียงในการสัมผสัเช้ือจากการ
เดินทางออกนอกสถานท่ีของผูรั้บบริการ นอกจากน้ีกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยงัมีการประดิษฐ์คิดค้น เคร่ืองจ่าย
แอลกอฮอลเ์จลส าหรับลา้งมือโดยไม่ตอ้งใชมื้อสัมผสั, ม่านป้องกนัการสัมผสัสารคดัหลัง่จากการส่ือสารพูดคุย เป็นตน้ 

ส าหรับการเผยแพร่นวตักรรมความรู้ดา้นวิชาการทางการแพทยใ์นฐานะผูป้ระกอบธุรกิจดา้นสุขภาพ จากความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ของนายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรมมือและจุลศลัยกรรม และทีม
แพทย ์Orthopedics ท่ีไดส่ั้งสมมาจากการรักษาผูป่้วยจ านวนมากเน่ืองดว้ยโรงพยาบาลตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือ
พ้ืนท่ีโรงงาน ท าให้มีผูรั้บบริการมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประกอบกบัการคิดคน้วิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บ
การรักษาท่ีดีท่ีสุด โดยการรับแพทยป์ระจ าบ้านและแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางคลินิกเข้าฝึกอบรมและดูงาน ในสาขาศูนย์
ศลัยกรรมกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญและประสบการณ์น้ี แพทยท่ี์ผา่น
การอบรมไปแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานอยูก่บักลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ การอบรมท่ีไม่มีขอ้ผูกพนัอนัใด แพทยท์ุกท่านสู่
พ้ืนท่ีให้บริการต่างๆ นอกเหนือจากจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย ท่ีประสบอุบติัเหตุต่างๆ 
ให้รอดพน้จากความพิการท่ีอาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียอวยัวะ ท าให้ชีวิตผูป่้วยดีขึ้น กลบัไปท างานไดป้กติ ลดปัญหาสังคมท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการไร้ความสามารถของผูป้ระสบอุบติัเหตุ โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่ความรู้ให้
แพทย ์จ านวนทั้งหมด 4 ท่าน จากโรงพยาบาลต ารวจ 2 ท่าน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  1 ท่าน และมหาวิทยาลยั 
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11.1  สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุม
ภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียง 
ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้ บริษทัฯ มี
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบทานให้
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกับการควบคุม
ภายในรวมทั้งสอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการ 
 บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัและบริษทั
ย่อย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ังโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้
พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงนโยบาย
ของแผนกตรวจสอบควบคุมภายใน และเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และปี 2563 มีการประชุม 5 คร้ัง พร้อมจัดท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 ในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปร่วมเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ยอ่ย  และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษทัสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ อ านาจการตดัสินใจ และการส่ังการต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือ
ดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจ าปี 2563 ในการประชุมคร้ังท่ี 
5/2563 วนัท่ี 8  ธนัวาคม 2563 และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/ 2564  เม่ือวนัท่ี 25กุมภาพนัธ์ 2564 
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 
องคป์ระกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองคก์ร 2)การประเมินความเส่ียง 3) การควบคุมการปฏิบติังาน 4) ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารขอ้มูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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ความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั
มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
11.2 การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีการบริหารความเส่ียง จึง
ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง 
1. เพ่ือรับทราบระดบัความเส่ียงภาพรวมท่ีองคก์รเผชิญทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2. เพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร 

3. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร 

 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) ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ

ด าเนินงาน และการน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติัอย่างไม่ เหมาะสม นอกจากน้ีความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ยงั

รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกและปัจจัยภายใน อนัส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ 

หรือการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร 

2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ

กระบวนการหรือกิจการภายในองค์กร รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการขอ้มูลดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดซ่ึงความ

เส่ียงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและการบรรลุ

วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รในภาพรวม 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ทางการเงิน โดย

อาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจดัการดา้นสภาพคล่องดา้นเครดิต ดา้นเ งิน

ลงทุน หรือจากปัจจยัภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียง

ท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีตกลงได ้อนัส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู ่รวมถึงส่งผลให้

เกิดความเสียหายต่อองคก์ร 

4. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บังคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 106 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

และตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ

องคก์รโดยรวม 

 การประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงเนน้ขั้นตอนท่ีด าเนินการต่อจากการระบุความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 

กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียง  จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาทั้งใน

ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นของผลกระทบท่ีอาจจะตามมา โดยจะตอ้งมีการ

ระบุถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี เหตกุารณ์หรือสถานการณ์หน่ึง อาจ

เกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลายดา้น นอกจากนั้นในการวิเคราะหค์วร

พิจารณาถึงมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีด าเนินการอยู ่ณ ปัจจบุนั รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการ

ดงักล่าวดว้ย 

2. การประเมินความเส่ียง จะปรับแกไ้ขระบบว่า ระดบัของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะหค์วามเส่ียง

เทียบกนัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ในกรณีท่ีระดบัความเส่ียงไม่อยูใ่นระดบัที่ยอมรับไดข้อง

เกณฑก์ารยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดงักล่าวจะไดรั้บการจดัการทนัที 

 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย

ก าหนดนโยบายในแต่ละระดบัดงัน้ี 
ระดับ ค าอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

ค่อยขา้งแน่นอน 
น่าจะเกิด 

เนน้ไปท่ีจะเกิด 
ไม่น่าจะเกิด 
ยากท่ีจะเกิด 

 
 ระดับของความเสียหาย จากเหตกุารณ์ความเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. ผลกระทบดา้นการเงิน 

2. ผลกระทบดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องคก์ร 

3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4. ผลกระทบต่อบคุลากรส าคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

5. ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการด าเนินโครงการส าคญัแต่ละระดบั  
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 ระดบัความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดนโยบายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ระดับ ค าอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

วิกฤต 
มีนยัส าคญั 
ปานกลาง 
มีนอ้ย 

ไม่มีนยัส าคญั 
 

 
    แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 
 แผนภาพความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการรายงานระดับความเส่ียงท่ีได้รับการประเมิน โดยแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 แกน ไดแ้ก่ 

1. แกนผลกระทบของความเส่ียง (Risk Impact) 

2. แกนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Risk Likelihood) 

 ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการจดัล าดบัความเส่ียงว่าความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเส่ียงสูง
(แดง) ค่อนขา้งสูง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือง) หรือต ่า(เขียว)  หลงัจากไดรั้บผลการประเมินแลว้ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและฝ่าย
จดัการจะด าเนินการดงัน้ี 

- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช ้ Risk Map ขา้งตน้ และจดัล าดบัความส าคญัของประเด็น

ความเส่ียง 

- น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหาร เพื่อด าเนินการคดัเลือกประเด็นความเส่ียงส าคญั

ท่ีตอ้งจดัการดูแลรวมถึงการก าหนดฝ่ายจดัการท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการจดัหามาตรการจดัการ

ความเส่ียงเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั 

- น าเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆท่ีก าหนดให้ต้องจัดการดูแลเพ่ิมเติมต่อ

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยเ์พื่อทราบ 

การก าหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจดัการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหาร
เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชด้ าเนินการ (ถา้มี) โดยในการคดัเลือกแนวทางในการจดัการ
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ความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) กบัตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกบัประโยชนท่ี์
จะไดรั้บรวมถึงขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 
 ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้คือ ระดบัความเส่ียงท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ยอมรับได ้โดยยงัคงให้องค์กรสามารถด าเนิน
ธุรกิจ และบรรจุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการ
จดัการซ่ึงอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีสาระส าคญัแต่โอกาส
ท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆไปหรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆ
กบัความเส่ียงอื่น 
แนวทางในการจัดการความเส่ียง 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มกัใชใ้นกรณีท่ี

ความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจดัการให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

- การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกองคก์ร ให้ช่วยแบบรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั 

- การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ

เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก มกัใชก้บัความเส่ียงท่ีตน้ทุนของมาตรการจดัการสูงไม่คุม้

กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดมี้การจดัการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับได ้เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการก าหนด
วตัถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบติัเป็นของเฉพาะองค์กร ดงันั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจ
แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

• การควบคุมเพื่อการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความ

เส่ียงและขอ้ผิดพลาดตั้งแต่แรก 
• การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคมุเพ่ือใหค้น้พบขอ้ผดิพลาดท่ีไดเ้กิดขึ้น

แลว้ 
• การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดความส าเร็จ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
• การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้น และป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้าอีกในอนาคต 

ทั้งน้ีในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรตอ้งค านึงถึงความคุม้คา่ในดา้นค่าใชจ้่ายและตน้ทุน กบัผลประโยชนท่ี์
คาดว่าจะไดรั้บดว้ย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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• วิธีการด าเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ) 
• การก าหนดบุคลากรภายในองคก์รเพ่ือรับผดิชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผิดชอบดงัน้ี 

o พิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 

o พิจารณาการปฏิบติัเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง 
• ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

 กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการภายในตลาดหลกัทรัพย ์มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่ือสารถึงการ
ประเมินความเส่ียงและการควบคมุ ความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโนม้ของความเส่ียงหลกั 
รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

• เจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่

ภายใต ้ความรับผิดชอบของคนอยา่งสม ่าเสมอ และเหมาะสม 
• ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคญัตอ่การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ไดรั้บการรายงานถึงความคบืหนา้ใน

การบริหารความเส่ียงและแนวโนม้ของความเส่ียงต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
• ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมี้ความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบติัใชจ้ริงเพื่อ

ป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขการควบคุมภายในอยูเ่สมอเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะประสานงานใหฝ่้ายจดัการท่ีรับผดิชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง รวมถึง
กระบวนการบริหารความเส่ียงใหท่ี้ประชุมผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อทราบและพจิารณาต่อไป 
 ฝ่ายจดัการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ตอ้งมีการทบทวนการจดัการความเส่ียงและการจดัล าดบัความส าคญั
รวมถึงอาจน าไปใชใ้นการทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม 
11.3 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี 
 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ไม่มีขอ้สังเกตเก่ียวกบั
ระบบควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงิน 
11.4 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 คร้ังท่ี 1/2562 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาว        เข
มกุลกร  ตุม้ทอง ให้ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562โดยนางสาวเข
มกุลกร ตุม้ทอง  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 10  ปี และได้รับอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในไดแ้ก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย Certified Professional Internal Auditors of Thailand  (CPIAT)  (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน) และโครงการ
หลกัสูตรวุฒิบตัรผูบ้ริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  Internal Auditing Certificate Program (IACP) (สภาวิชาชีพบญัชี) 
และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่าง
เหมาะสมเพียงพอ 
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 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 
ท่านได้ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ของผู้ จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แล้วว่ามีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถด าเนินการตรวจสอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากกรรมการ
บริษัท 
 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบภายในของบริษทั
ไดรั้บการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 และ 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 และวนัท่ี  31 
ธนัวาคม  2563 ระหว่าง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยสรุปรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
12.1 สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และมีการท าธุรกรรมกบับริษทัฯ 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ - 
 
 
 
 

• เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียน วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุ้น
บริษทั ร้อยละ 37.56 

• ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใน
บริษทั และด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยเจ็ดแห่ง 

 

12.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกนั ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 
12.2.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการทัว่ไป   

บุคคล / นิติ
บุคคล 
ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) 
เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2563 

1. แพทย ์
ผูด้ ารงต าแหน่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนแพทย ์ 
มีการจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปแบบค่าธรรมเนียม
แพทยแ์ก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน  6  ท่าน 
 
 
 

o ยอดคงคา้งส้ินปี 
 

 
  29.83 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.55 

 
28.83 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.64 
 

การก าหนดลกัษณะราคาซ้ือขาย  
การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทยเ์ป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ราชวิทยาลยัแพทยก์ าหนด  
ซ่ึงเทียบเท่ากบัราคาท่ีบริษทั ฯ จ่าย
ค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่แพทยท์่านอ่ืน
ของทั้งโรงพยาบาล  
เทอมการช าระเงิน 
ภายใน 30 วนั ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโนม้การท ารายการในอนาคต 
รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ปกติท่ี
จะเกิดขึ้น  อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป         

รายการดงักล่าวมีความ
จ าเป็นและสมเหตุสมผล  
เน่ืองจากบริษทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนแพทย์
ดงักล่าว  ในอตัรา
เทียบเท่ากบัแพทยท์่าน
อ่ืนๆของทั้งโรงพยาบาล 

 
 
 

12. รายการระหว่างกัน 
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12.2.2 การเช่าท่ีดิน และอาคาร 
บุคคล / นิติ
บุคคล 
ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

เหตผุลและความจ าเป็น 
ความเห็นของ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 

1. นายแพทย ์
ก าพล พลสัสิ
นทร์ 

 

ค่าเช่าอาคาร :  บริษทัฯ มี
ค่าใชจ้่ายจากการเช่าอาคาร
พาณิชย ์4.5 ชั้น 2 คูหา  พ้ืนท่ีใช้
สอยประมาณ 416 ตรม. เพื่อ
เป็นสถานท่ีจดัเก็บเอกสารของ
บริษทัฯ 
 
 

ยอดคงคา้งส้ินปี 
 
 
 
 

 
 

0.36 
 
 
 
 

 
-0- 

 
 

0.36 
 
 
 

 
 

-0- 

ก าหนดราคาเช่า : สัญญาเช่า
อาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน  2561  ถึง วนัท่ี 
30 ตลุาคม 2564 โดยมีค่าเช่า
เดือนละ 30,000 บาท 
เทอมการช าระเงิน : สัญญา
ระบุให้ผูเ้ช่าช าระเงินล่วงหนา้
รายเดือน ซ่ึงผูเ้ช่ามีการช าระ
ล่วงหนา้รายเดือนตามท่ีระบุ
ในสัญญา 
แนวโน้มการท ารายการใน
อนาคต : รายการดงักล่าวเป็น
รายการท่ีจะเกิดขึ้นต่อเน่ือง
ในอนาคต  ภายใตร้าคา
ประเมินตามราคายติุธรรม 
และเง่ือนไขการเช่าทัว่ไป 

รายการดงักล่าวมี
ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล  
เน่ืองจากบริษทัฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งใช้
พ้ืนท่ีอาคารดงักล่าว
ในการจดัเก็บเอกสาร
โดยราคาเช่าเป็นไป
ตามราคาท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

12.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 

               บริษทัฯ มีการก าหนดขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการระหว่างกนันั้นๆ  
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้น 
และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกับบริษทัฯ รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ี เกิดขึ้นนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับ
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รายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้
ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะ
ไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทัฯ แต่เป็นการท า
รายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกราย 

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป เช่น การ
ให้บริการ และการซ้ือหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มี
เง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิด
ขึ้นกบับุคคลภายนอก และให้ปฏิบติัเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและ
เง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี แผนกตรวจสอบภายใน
จะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกๆ ไตรมาส 

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และ
รายการระหว่างกนัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูยื้ม การค ้า
ประกนั เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบายให้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท า
รายการนั้นๆ   และจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคับ 
ประกาศ ค าส่ังหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 

ส าหรับแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยูใ่นส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย ์ ค่าเช่าอาคาร การซ้ือยา  เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต 
บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษทัยอ่ย ในดา้นการค ้าประกนัเงินกู ้และ/หรือการให้เงิน
กูย้ืม  และจะด าเนินการท ารายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบติัตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 
และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี 

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ไดรั้บการตรวจสอบโดยนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบการเงินท่ีแสดงตามตาราง เป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย 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 ากัด
(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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  หน้า 115 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 470.64 8.2 467.55 7.5 547.54 8.8

เงินลงทุนชัว่คราว 23.72 0.4 53.72 0.9 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 338.24 5.9 443.63 7.1 481.21 7.8

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 594.84 10.4 613.95 9.8 501.43 8.1

สินคา้คงเหลือ 141.61 2.5 160.73 2.6 179.16 2.9

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 32.14 0.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 22.90 0.4 24.60 0.4 21.72 0.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,591.95 27.9 1,764.17 28.2 1,763.21 28.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.41 0.0 0.41 0.0 0.61 0.0

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 114.37 2.0 114.37 1.8 75.65 1.2

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,831.02 67.1 4,220.51 67.4 4,091.33 66.0

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 70.40 1.1

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 16.93 0.3 34.59 0.6 35.43 0.6

สิทธิการเช่า 5.92 0.1 4.97 0.1 - - 

คา่ความนิยม 47.28 0.8 47.28 0.8 47.28 0.8

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12.71 0.2 21.03 0.3 23.02 0.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 87.60 1.5 58.37 0.9 93.85 1.5

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,116.23 72.1 4,501.52 71.8 4,437.57 71.6

รวมสินทรัพย์ 5,708.18 100.0 6,265.69 100.0 6,200.78 100.0

2563

ณ วันที ่31 ธันวาคม

สินทรัพย์ 25622561
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  หน้า 116 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 530.00 9.3 820.00 13.1 570.00 9.2

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 566.39 9.9 606.87 9.7 569.98 9.2

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

98.76 1.7 136.20 2.2 136.20 2.2

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี

2.80 0.0 9.75 0.2 - - 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี

- - - - 17.64 0.3

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44.33 0.8 70.57 1.1 96.78 1.6

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง 9.76 0.2 11.75 0.2 12.17 0.2

     อ่ืนๆ 43.35 0.8 27.10 0.4 26.48 0.4

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,295.38 22.7 1,682.24 26.8 1,429.25 23.0

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

583.39 10.2 540.41 8.6 407.33 6.6

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

12.25 0.2 32.68 0.5 - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี

- - - - 47.46

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11.15 0.2 10.64 0.2 11.05 0.2

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 62.57 1.1 104.27 1.7 111.30 1.8

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 1.21 0.0

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 669.37 11.7 688.01 11.0 578.35 9.3

รวมหนีสิ้น 1,964.75 34.4 2,370.25 37.8 2,007.60 32.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้

     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 19.3 1,100.00 17.6 1,100.00 17.7

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,146.08 20.1 1,146.08 18.3 1,146.08 18.5

ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 110.00 1.9 110.00 1.8 110.00 1.8

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,206.95 21.1 1,346.34 21.5 1,668.39 26.9

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (0.07) (0.0) 0.05 0.0 - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 3,562.97 62.4 3,702.47 59.1 4,024.47 64.9

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัย่อย

180.46 3.2 192.97 3.1 168.71 2.7

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,708.18 100.0 6,265.69 100.0 6,200.78 100.0

2563

ณ วันที ่31 ธันวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25622561
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  หน้า 117 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 4,406.99 99.4 5,165.61 99.6 5,432.84 99.5

รายไดอ่ื้น 20.36 0.5 22.09 0.4 28.86 0.5

รวมรายได้ 4,427.35 100.0 5,187.71 100.0 5,461.70 100.0

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (3,072.03) (69.4) (3,629.38) (70.0) (3,684.54) (67.5)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (570.07) (12.9) (672.38) (13.0) (673.20) (12.3)

รวมค่าใช้จ่าย (3,642.10) (82.3) (4,301.75) (82.9) (4,357.74) (79.8)

ก าไรจากการด าเนินงาน

(ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และภาษีเงนิได้นิตบุิคคล) 785.25 17.7 885.95 17.1 1,103.96 20.2

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 785.25 17.7 885.95 17.1 1,103.96 20.2

รายไดท้างการเงิน 3.49 0.1 3.16 0.1 2.77 0.1

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (23.72) (0.5) (40.45) (0.8) (35.64) (0.7)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 765.02 17.3 848.67 16.4 1,071.09 19.6

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (149.80) (3.4) (184.00) (3.5) (218.73) (4.0)

ก าไรส าหรับปี 615.22 13.9 664.66 12.8 852.36 15.6

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (0.03) 0.12 - 

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ

จากภาษีเงินได้
(18.74) (16.10) - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (18.76) (15.98) - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 596.46 13.5 648.68 12.5 852.36 15.6

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 633.88 14.3% 705.24 13.6% 876.62 16.1%

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย (18.66) (40.57) (24.26)

615.22 664.66 852.36

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 615.12 689.51 876.62

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย (18.66) (40.83) (24.26)

596.46 648.68 852.36

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 633.88 705.24 876.62

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 11,000.00 11,000.00 11,000.00

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.058 0.064 0.080

2563

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25622561
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  หน้า 118 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

(3) งบกระแสเงินสด 

2561 2562 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 765.02 848.67 1,071.09

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมการด าเนินงาน

     คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 276.09 329.80 353.53

     คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (13.49) (15.05)

     คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน - - 0.31

     ก  าไรจากการปรับมูลคา่ยุติธรรมของทรัพย์สินทางการเงิน - - (0.42)

     ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.87 (1.07) (1.57)

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - 0.01

     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 6.03 26.23 12.20

     รายไดท้างการเงิน (3.49) (3.16) (2.77)

     คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23.72 40.45 35.64

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง 1,054.75 1,225.86 1,468.01

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (65.56) (105.23) (42.48)

     รายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ (77.34) (4.20) 112.51

     สินคา้คงเหลือ (22.74) (19.11) (18.44)

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1.95) (1.71) 2.88

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (54.25) 32.14 (3.00)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 54.45 71.13 17.83

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9.09) (14.26) (0.20)

     จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (0.90) (4.66) (5.17)

เงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 877.37 1,179.97 1,531.95

จ่ายดอกเบ้ีย (31.35) (40.59) (35.65)

จ่ายภาษีเงินได้ (151.51) (165.26) (198.71)

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 694.51 974.12 1,297.59

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม
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2561 2562 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (22.15) (29.85) -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง - - 22.00

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (0.00) (0.00) (0.20)

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน (9.68) (3.50) (33.00)

เงินจ่ายคา่ซ้ือและช าระเจ้าหน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ถาวร (634.97) (706.95) (256.11)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินจ่ายคา่ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (5.23) (22.19) (4.87)

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า - -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1.63 1.87 2.93

เงินสดรับดอกเบ้ีย 3.37 3.15 2.74

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน (667.03) (757.46) (266.52)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 150.00 290.00 (250.00)

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (69.63) (98.76) (133.08)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 279.46 93.22 -

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4.93) (7.54) -

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า - - (18.00)

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนใน

บริษทัย่อย
26.25 53.33 -

จ่ายเงินปันผล (351.99) (550.00) (550.00)

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมการจัดหาเงนิ 29.16 (219.75) (951.08)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 56.64 (3.09) 80.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้ปี 414.00 470.64 467.55

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายปี 470.64 467.55 547.54

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างเป็นอาคาร 18.64 3.25 5.13

โอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปท่ีดิน - - 38.72

คา่ซ้ือสินทรัพย์ถาวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 97.06 67.72 16.51

ซ้ือสินทรัพย์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 9.69 33.75 -

สินทรัพย์สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการท า

สญัญาเช่าเพ่ิม
- - 12.95

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 7.69 - -

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม
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(4) อัตราส่วนทางการเงนิ 

2561 2562 2563

อตัราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า                     1.23                     1.05                     1.23
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า                     0.64                     0.57                     0.72
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า                     0.60                     0.65                     0.83
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.16 5.19 5.33
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 70.80 70.33 68.54
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 23.59 24.01 21.68
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 15.48 15.20 16.84
อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการคา้ เท่า 5.96 6.19 6.26
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 61.21 59.00 58.29
วงจรเงินสด วนั 25.06 26.54 27.08

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร
(Profitability Ratio)

อตัราก าไรขัน้ตน้ ร้อยละ                   30.29                   29.74                   32.18
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 17.90 17.21 20.37
อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.18 0.18 0.21
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 88.05 109.56 117.24
อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 14.31 13.59 16.04
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 17.93 18.30 22.06

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน
(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ                   11.54                   11.10                   13.67
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ                   25.22                   25.71                   29.60
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า                     0.83                     0.87                     0.88

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ
(Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.55 0.64 0.50
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.34 0.42 0.28
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 33.25 21.98 31.05
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.69 0.76 1.54
อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ 55.53 77.99 62.74

หน่วย

ปีบัญชี

ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม
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14.1  ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยโดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษทัฯ 

แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครัฐโดยมี
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นรายไดห้ลกัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5, ร้อยละ 62.6 และร้อยละ 59.1 ของรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2561, 2562 และ 2563 ตามล าดบั  

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีจุดเด่นดา้นท าเลท่ีตั้ง เน่ืองจากตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีย่านอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการมีช่ือเสียงดา้น
คุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายก าหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ส่งผลให้จ านวนผูป่้วยท่ีมาใช้
บริการเพ่ิมขึ้นและรายไดเ้ติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น จาก 4,406.99 ลา้น
บาท ในปี 2561 เป็น 5,165.61 ลา้นบาท และ 5,432.84 ลา้นบาท ในปี  2562 และ 2563 ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.21  
และร้อยละ 5.17 ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บริษทัฯ มีรายไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ 

• จ ำนวนผู้ป่วยท่ัวไปเพิ่มขึ้น: บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลโดยการเพ่ิม
จ านวนแพทยแ์ละพยาบาลผูใ้ห้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมี
ความซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดผูป่้วยประเภทผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมขึ้น 
โดยจ านวนคร้ังการใชบ้ริการของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอก (OPD) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 899,551 คร้ัง
ในปี 2561 เป็น 940,921 คร้ังในปี 2563 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.27  ต่อปี)ในขณะท่ีอตัราการเขา้ใช้
บริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยใน (IPD) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 167 เตียงต่อวนัในปี 2561 เป็น 184 
เตียงต่อวนัในปี 2563 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.76 ต่อปี) 

• รำยได้เฉลี่ยต่อคร้ังในกำรให้บริกำรกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปเพิ่มขึ้น : จากการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ 
รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อนซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังในระดบัสูง  
ส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทั่วไปเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ในปี 2561 ถึง 2563 
บริษัทฯ ปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทั่วไป เพ่ือพฒันาคุณภาพในการให้บริการทาง
การแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองทั้งน้ี รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมขึ้นจาก 1,606 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,794 บาท
ต่อคร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมขึ้นจาก 21,459 บาทต่อคร้ัง เป็น 22,688 บาทต่อคร้ัง 

• จ ำนวนผู้ประกันตนตำมโครงกำรประกันสังคมเพิ่มขึ้น: บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่
ผูป่้วยทุกกลุ่ม จึงไดรั้บความเช่ือมั่นอย่างสูงจากกลุ่มผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม เป็นผลให้จ านวน
ผูป้ระกันตนตามโครงการประกันสังคมท่ีเลือกลงทะเบียนกับบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยจ านวน
ผูป้ระกนัตนเฉล่ีย เพ่ิมขึ้นจาก 421,700 คนในปี 2561 เป็น 442,910 คนในปี 2563 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อย
ละ 2.48 ต่อปี)  

• อัตรำค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ได้รับตำมโครงกำรประกันสังคมเพิ่มขึ้น  : ในระหว่างปี 2561 ถึง 2563 
ส านกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายคนและพิจารณาปรับปรุง
อตัราค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง รวมถึงผลจาก

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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  หน้า 122 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

การท่ีบริษัทฯ มีสถิติอัตราการใช้บริการของผูป่้วยท่ี เข้าข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมระบบประกนัสังคมทัว่ประเทศ ท าให้ บริษทัฯ ได้รับรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตาม
ค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมขึ้น 
 จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถท าก าไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561, 2562 และ 
2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 633.88 ลา้นบาท, 705.24 ลา้นบาท และ 876.62 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 18.48 ต่อปี และสามารถรักษาอตัราก าไรให้อยูใ่นระดบัที่ดีกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิในช่วงเวลาดงักล่าวร้อยละ 14.3, ร้อยละ 13.6 และร้อยละ 16.1 ตามล าดบั การเพ่ิมขึ้น
ของอตัราก าไรในปัจจุบนัแมเ้กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็
ตามบริษทัฯ มีความสามารถในการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัสาขาใหม่ๆเช่น 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา เร่ิมลดระดบัการขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามแผนได้
เป็นไปตามแผน และจากนโยบายของบริษทัฯ ในการพฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาลเพื่อดึงดูดกลุ่ม
ผูป่้วยทัว่ไปท่ียินดีจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิม เพ่ือคุณภาพการให้บริการท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั โดยคาดว่าจะส่งผล
ให้บริษทัฯ สามารถรักษาอตัราก าไรในระดบัดงักล่าวไวไ้ด ้  

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 
 บริษทัฯ แบ่งรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายไดห้ลกั”) เป็น 2 กลุ่มหลกัตามลกัษณะผูป่้วยคือ 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,444.71 32.8 1,653.59 32.0 1,688.37 31.1

     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 1,310.06 29.7 1,580.75 30.6 1,519.86 28.0

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 2,754.77 62.5 3,234.34 62.6 3,208.23 59.1

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสังคม 1,409.60 32.0 1,577.83 30.5 1,811.20 33.3

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 242.62 5.5 353.44 6.8 413.41 7.6

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,652.22 37.5 1,931.27 37.4 2,224.61 40.9

รวมรายได้จากกจิการโรงพยาบาล 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0 5,432.84 100.0

2563

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25622561รายได้จากกจิการโรงพยาบาล

 
 จากตารางข้างต้น บริษทัฯ มีรายได้หลกัในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 เป็นจ านวน 4,406.99 ล้านบาท,  
5,165.61 ลา้นบาท และ 5,432.84 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเติบโตเฉล่ียร้อยละ 11.03 ต่อปี  ซ่ึงการเติบโตอย่างมีนัยส าคญั 
เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิมจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลผู ้
ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมีความซับซอ้นสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูด
กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปให้เขา้รับการรักษากับบริษทัฯ และยงัส่งผลให้ผูป้ระกันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียนกับ
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เพ่ิมขึ้นเช่นกนั โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่ารายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย
ร้อยละ 7.92 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ เฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.04 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบาย
เน้นเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มผูป่้วย
ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐโดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของรายได้
จากกิจการโรงพยาบาล  
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 ทั้งน้ี รายไดห้ลกัแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) รำยได้จำกกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 

  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) โดย
ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นจ านวน 2,754.77 ลา้นบาท, 3,234.34 ลา้น
บาท และ 3,208.23 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 7.92 ต่อปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมขึ้นจาก 
1,444.71 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 1,688.37 ลา้นบาทในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นในอตัราเฉล่ียร้อยละ 8.09 ต่อปี ในขณะท่ีรายได้
เฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมขึ้นจาก 1,310.06 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 1,519.86 ลา้นบาทในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 7.72 ต่อปี  
 สาเหตุหลกัท่ีรายได้จากกลุ่มผูป่้วยทั่วไปเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัในช่วงระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 เน่ืองจาก
จ านวนการใช้บริการกลุ่มผูป่้วยทั่วไปประเภทผูป่้วยนอกเพ่ิมขึ้นจาก 899,551 คร้ังในปี 2561 เป็น 980,304 คร้ัง และ 
940,921 คร้ังในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.27 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของ
ผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมขึ้นจาก 167 เตียงต่อวนัในปี 2561 เป็น 199 เตียงต่อวนัและ 184 เตียงต่อวนัในปี 2562 และ 
2563 ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4.76 ต่อปี ซ่ึงจ านวนการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ เพ่ิมศกัยภาพ
ในการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการศูนยม์ะเร็ง ศูนยส่์อง
กล้องทางเดินอาหารและตับ และการให้บริการเฉพาะทางโรคหัวใจครบวงจร เป็นต้น ซ่ึงการเพ่ิมศกัยภาพและความ
หลากหลายในการให้บริการ ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการแก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษทัฯ 
สามารถให้บริการทางการแพทยท่ี์ซับซ้อนซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังในระดบัสูง นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2561 ถึง 2563 
บริษทัฯ มีการเพ่ิมนวตักรรมในการรักษาพยาบาล เพื่อพฒันาคุณภาพในการให้บริการทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองท าให้
รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมขึ้นจาก 1,606 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,794 บาทต่อคร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วย
ในเพ่ิมขึ้นจาก 21,459 บาทต่อคร้ัง เป็น 22,688 บาทต่อคร้ัง 

(2) รำยได้จำกโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ 
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐของบริษทัฯในปี 2561, 2562 และ 2563 เท่ากบั 1,652.22 ลา้นบาท, 1,931.27 ลา้นบาท 
และ 2,224.61 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากโครงการภาครัฐประกอบด้วยรายได้ 2 ประเภทหลกั คือ รายได้จาก
โครงการประกนัสังคมและรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ  
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคม โดยในปี 2561, 2562 และ 2563
รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.28, ร้อยละ 81.71 และร้อยละ 81.41 ของรายไดจ้ากโครงการ
ภาครัฐของบริษทัฯ ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ (1) จ านวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน (2) นโยบาย
ของภาครัฐในการก าหนดอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและอตัราค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมประเภทต่างๆ 
และ (3) ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม ทั้งน้ี จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือ
ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเพ่ิมขึ้นจาก 421,700 คน ในปี 2561 เป็น 
435,537 คน และ 442,910 คนในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.48 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้าก
โครงการประกนัสังคมต่อจ านวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมขึ้นจาก 3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี  2561  เป็น 3,623 บาทต่อคนต่อปี 
และ 4,089 บาทต่อคนต่อปีในปี 2562 และ 2563 เน่ืองจากนโยบายของภาครัฐไดมี้ปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายคนและอตัราค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมประเภทต่างๆเติบโตขึ้น โดยจ านวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียนเฉล่ีย
รายปีของบริษทัฯ ระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 แสดงดงัตาราง 
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จ านวนผู้ประกนัตน 

(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกนัสังคม 

(ล้านบาท)
2561 421,700 1,409.60
2562 435,537 1,577.83
2563 442,910 1,811.20  

ปี 2563 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสังคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 442,910 ราย โดยภายหลงัจากที่โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสิทธิ
ในการรับผูป้ระกนัตนไดเ้พ่ิมขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ 475,000 คน ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ 
อาจสามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้อย่างไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่งขยาย
กลุ่มลูกคา้ประกนัสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั  

ทั้งน้ี รายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี 
• รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย : ส านักงานประกันสังคมก าหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทยแ์ก่

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

ต่อปี ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี 
2560 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 และปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 1,640 บาทต่อคนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ส านักงานประกนัสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษทัฯ เป็นรายเดือน ดงันั้น
รายไดป้ระกนัสังคมเหมาจ่ายท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บขึ้นอยูก่บัจ านวนผูป้ระกนัตนซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปใน
แตล่ะเดือน 

(2) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพโรงพยาบาล (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 ขั้นท่ี  2 จะได้รับค่าบริการส่วนเพ่ิมในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี  ส่วน
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี  ณ วนัท่ี 28 
ธันวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และในเดือนกรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดก้ารรับรองคุณภาพ HA 
ขั้นท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ส านกังานประกนัสังคมเปล่ียนนโยบายการจ่ายใหม่ ซ่ึงพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการ โดยจ่ายในอตัราสูงสุดท่ี 60 บาทต่อคนต่อปี และผลลพัธ์ทางการรักษาพยาบาล
อีกในอตัราสูงสุดท่ี 60บาทต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ส านักงานประกนัสังคมไดมี้การประกาศยกเลิก
การจ่ายดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

• รายได้ประกันสังคมส่วนเพิ่ม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: ส านักงานประกันสังคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริการส่วนเพ่ิมให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลกัษณะความรุนแรงของโรคและ
ความถ่ีในการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ โดยอตัราค่าบริการดงักล่าวท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งไดรั้บ
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จะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกับค่าสถิติของโรงพยาบาลท่ีเขา้
ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ซ่ึงแบ่งรายไดใ้นกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
(1) รายได้ส่วนเพ่ิมจากการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง : เป็นรายไดค้่าบริการ

ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 ส าหรับกรณีท่ีโรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยใน (IPD) ซ่ึงมี
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู ้ป่วยใน  โดยส านักงาน
ประกนัสังคมใชแ้นวทางการค านวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก าหนดหน่วยท่ีใชเ้ปรียบเทียบ คือ ค่าน ้าหนกั
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซ่ึงกลุ่มโรคท่ี มีค่าใช้จ่ายสูงตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวคือ อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากบั 2 โดยตั้งแต่ปี 2555 
ส านกังานประกนัสังคมก าหนดค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา AdjRW ละไม่เกิน 15,000 บาท 1/ 

(2) รายได้ส่วนเพ่ิมตามอัตราการใช้บริการของผู้ ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง : เป็นรายไดท่ี้ขึ้นอยู่กบัจ านวนการใช้
บริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 26 ประเภท
ตามท่ีส านกังานประกนัสังคมก าหนด (ให้น ้ าหนกั 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเร้ือรัง เป็นตน้ และ กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRW น้อยกว่า 2 (ให้น ้ าหนัก 40%) 2/ในปี 2559 อตัราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยงัคงเท่าปี 2555 คือ 
432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปล่ียนอตัราส่วนระหว่าง กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 
26 ประเภทตามท่ีส านกังานประกนัสังคมก าหนดเดิมให้น ้ าหนกั 60% ปรับเพ่ิมเป็นน ้ าหนกั 90% และ
กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRW น้อยกว่า 2 เดิมให้น ้ าหนัก 40% ปรับลดเป็น
น ้าหนกั 10% และในปี 2560 และไดมี้การปรับเพ่ิมอตัราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็น 447 บาทต่อ
คนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ต่อมาในปี 2561 ส านกังานประกนัสังคมปรับลดการให้
ค่าน ้ าหนัก RW<2 จาก 10 % เป็น 0% และปรับเพ่ิมการให้ค่าน ้ าหนักส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังจากเดิม 
90% เป็น 100%  และในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดมี้ประกาศปรับเพ่ิมงบประมาณการจ่าย เป็น 453 บาท
ต่อคนต่อปี 

• รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริการรักษาพยาบาลบางประเภท
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริษทัฯ สามารถเบิกค่าบริการไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่ผูป่้วยจริง 
ภายใต้เง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนดไวซ่ึ้งหากมีผูป่้วยเข้าใช้บริการเป็น
จ านวนมาก จะเป็นผลให้บริษทัไดรั้บรายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย โดยการให้บริการดงักล่าว อาทิเช่น 
การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบ าบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง การผ่าตดัหวัใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่อวยัวะ
เทียมในการบ าบดัรักษาโรค การผา่ตดัสมอง เป็นตน้  

 
หมายเหต:ุ 
1/ เน่ืองจากในปี 2555 ภาครัฐก าหนดงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนค่าบริการดงักล่าวเป็นจ านวนไม่เกิน 4,460 ลา้นบาทซ่ึงหากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม
โครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศ ใหก้ารรักษาผูป่้วยในท่ีมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากบั 2 เป็นจ านวนมาก อาจ
ส่งผลให้อตัราการจ่ายค่าเงินเพ่ิมต่อ AdjRW ต ่ากว่า 15,000 บาทต่อคนต่อปี 
2/ การลดอตัราจ่ายเงินเพ่ิมของกรณีภาระเส่ียง 26 โรค และการยกเลกิเกณฑก์ารจ่ายเงินตามอตัราการใชบ้ริการในปี 2555ไดรั้บการชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง โดยค านวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรือเท่ากบั 2 
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 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเป็นผลสืบเน่ืองจาก (1) การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ผูป้ระกนัตนท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ (2) ส านกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมา
จ่าย และพิจารณาปรับปรุงอตัราค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง 
เพื่อให้กลุ่มผูป่้วยประกนัสังคมไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และ (3) จากการพฒันามาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสให้บริการผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคมท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียง เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วม
ระบบประกนัสังคม บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมขึ้น  
 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทยท่ี์ไดรั้บจากส านักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมเป็นผูใ้ห้บริการรักษาโรคทัว่ไปกบั สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 
แต่บริษทัฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามท่ีให้บริการรักษาแก่
ผูป่้วยจริง ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ี สปสช. ก าหนด ทั้งน้ี การรักษาพยาบาลท่ีอยู่ในเกณฑ์ดงักล่าว อาทิเช่น การ
ให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผูป่้วยกรณี
อุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พ่ิมเร่ือง
การให้บริการผูป่้วยหัวใจ โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอื่นๆ ท่ีไดรั้บจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.68 ร้อยละ 
18.28 และร้อยละ 18.61 ของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐในปี 2561, 2562  และ ปี 2563 ตามล าดบั 

 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 
 ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทุน”) ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
พยาบาล ตน้ทุนยา เวชภณัฑ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์และค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนอื่นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2561, 2562 
และ 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จ านวน 3,072.03 ล้านบาท, 3,629.38 ล้านบาท และ 
3,684.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.7, ร้อยละ 70.3 และร้อยละ 67.8 ของรายไดห้ลกั ตามล าดบั   
 บริษทัฯ มีสัดส่วนตน้ทุนต่อรายได้โดยเฉล่ียลดลงในปี 2563 เน่ืองจากบริษทั จัดการควบคุมต้นทุนได้ดีเยี่ยม
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลกระทบดา้นลบท่ีไดรั้บจากการเติบโตของรายไดใ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ส่งผลให้อตัราตน้ทุนของบริษทัลดลงกว่าปีท่ีผา่นมา  
 ทั้งน้ี ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแพทย ์และ ตน้ทุนยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุอื่นใชไ้ป  

 ก าไรขั้นต้น 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 4,406.99 100.0 5,165.61 100.0 5,432.84 100.0

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (3,072.03) (69.7) (3,629.38) (70.3) (3,684.54) (67.8)

ก าไรขัน้ต้น 1,334.95 30.3 1,536.24 29.7 1,748.30 32.2

2563

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25622561

 
บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 เป็นจ านวน 1,334.95 ลา้นบาท, 1,536.24 ลา้นบาท 

และ 1,748.30 ลา้นบาท ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 30.3, ร้อยละ 29.7 และร้อยละ 32.2 ตามล าดบั โดย
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ มีแนวโน้มปรับตวัเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้อตัราตน้ทุนลดลงจากปีก่อน  
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รายได้อ่ืน 
 บริษทัฯ มีรายไดป้ระเภทอื่นซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบดว้ย รายไดค้่า
เช่า รายไดค้่าสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการให้การอบรมผูช่้วยพยาบาล และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงในระหว่างปี 2561, 
2562 และ 2563 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดป้ระเภทน้ีต ่ากว่าร้อยละ 1.0 ของรายไดร้วม 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 570.07 ลา้นบาท, 672.38 ลา้นบาท 
และ 673.20 ลา้นบาทตามล าดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
พนกังานและจ านวนพนกังานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษทัฯ และการปรับเพ่ิมค่าใชจ้่ายในการบริหารประเภทอื่นๆ ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผูป่้วย  
 ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.9, ร้อยละ 13.0 และร้อย
ละ 12.3 ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 ตามล าดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกันแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ แมว่้าในปี 2561  มีการสรรหาบุคลากร เขา้มาในบริษทัฯ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของบริษทัฯ  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและผูบ้ริหาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร เป็นค่าใชจ้่ายหลกั คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 
50 ของค่าใชจ้่ายในการบริหารทั้งหมด   
 ก าไรจากการด าเนินงาน 
 ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีก าไรจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 785.25 ลา้นบาท, 885.95 ลา้น
บาท และ 1,103.96 ลา้นบาท ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 17.7, ร้อยละ 17.1 และร้อยละ 20.2 
ตามล าดบั  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 ค่าใชจ้่ายทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายเงินกูยื้มธนาคารและดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยบริษทัฯ 
มีค่าใชจ้่ายทางการเงินจ านวน 23.72 ลา้นบาท, 40.45 ลา้นบาท และ 35.64 ลา้นบาทในระหว่างปี 2561, 2562 และปี 2563 
บริษทัใช้เงินกู้ระยะส้ันเป็นคร้ังคราวเพ่ือบริหารสภาพคล่อง และใช้เงินกูร้ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่
รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีให้บริการ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2561, 2562 และ 2563 เป็นจ านวน 149.80 ลา้นบาท, 184.00 ลา้นบาท และ 218.73 ลา้น
บาท ตามล าดับ ทั้งน้ีปี 2556 เป็นต้นไปอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตาม
นโยบายของภาครัฐในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 633.88 
ลา้นบาท, 705.24 ล้านบาท และ 876.62 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจาก (1) 
จ านวนผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมขึ้น (2) จ านวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมขึ้น (3) การเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาและการรักษาโรคท่ียากขึ้นใน
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แต่ละศูนยเ์ฉพาะทางโรคต่างๆ (Excellent Center)  (4) สถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงเพ่ิมขึ้น และอยู่
ในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมขึ้น (5) 
สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ บริษัทฯสามารถควบคุมได้อย่างสม ่าเสมอด้วยการรักษา
ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการอยา่ง
ต่อเน่ือง และในปี 2561 บริษทัฯมีการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรสุทธิลดลงเป็น
ร้อยละ 14.3, ร้อยละ 13.6 และร้อยละ 16.1 ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัสามารถด ารงอตัราก าไร
สุทธิให้อยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากระบบการบริหารจดัการค่าใชจ้า่ยและตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตน้ทุนใน
การประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 69.4, ร้อยละ 70.0 และ ร้อยละ 67.5 ในขณะ
ท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสัดส่วนร้อยละ 12.9, ร้อยละ 13.0 และร้อยละ 12.3 ในระหว่างปี 
2561, 2562 และ 2563 ตามล าดบั   

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.1.3.1 สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพยห์มุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหน้ีการค้า รายได้
ประกนัสังคมคา้งรับ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น) โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มี
จ านวน 5,708.18 ลา้นบาท, 6,265.69 ลา้นบาท และ 6,200.78 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีสัดส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนระหว่าง
ร้อยละ 27.9 ถึงร้อยละ 28.4 ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 1,591.95 
ลา้นบาท, 1,764.17 ลา้นบาท และ 1,763.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นการลดลงของ
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นส่วนใหญ่  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีจ านวน 4,116.23 ลา้นบาท, 4,501.52 ลา้น
บาท และ 4,437.57 ลา้นบาท ตามล าดบั มีการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2561 ถึง 2563 เป็นการ
ลงทุนตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการของบริษทัฯ 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เป็นจ านวน 338.24 ลา้น
บาท, 443.63 ลา้นบาท และ 481.21 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายธุรกิจ
ของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดี สัดส่วนลูกหน้ีการคา้คา้งช าระโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีคงคา้งไม่เกิน 3 เดือน อยูใ่นอตัราร้อยละ 74.0 
ถึงร้อยละ 77.8  ของลูกหน้ีการคา้รวมและระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัเก็บหน้ีท่ีดี
ขึ้นซ่ึงเป็นผลจากบริษทัฯ มีนโยบายการดูแลลูกหน้ีอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีนโยบายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การควบคุมและบริหารลูกหน้ี  
 กรณีการตัดหน้ีสูญ ฝ่ายบัญชีการเงินจะส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการตามนโยบายบริษทัฯ และหากไม่
สามารถเรียกช าระหน้ีได ้จะขออนุมติัฝ่ายบริหารเพ่ือตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  
 ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 แยกรายละเอียดตามอายลูุกหน้ีการคา้ แสดง
ตามตารางดงัน้ี 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อายุลูกหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ

คา้งช าระ

     ไม่เกิน 3 เดือน 249.57 77.8 322.05 76.0 342.55 74.0

     3 - 6 เดือน 41.45 12.9 58.11 13.7 48.67 10.5

     6 - 12 เดือน 16.38 5.1 27.25 6.4 34.85 7.5

     มากกว่า 12 เดือน 19.80 6.2 22.77 5.4 48.15 10.4

รวมลูกหน้ีการคา้ 327.20 102.0 430.17 101.5 474.21 102.4

หกั : คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6.54) (2.0) (6.40) (1.5) (11.32) (2.4)

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 320.66 100.0 423.78 100.0 462.89 100.0

ณ วันที ่31 ธันวาคม

2563อายุลูกหนีก้ารค้าคงค้าง 25622561

 
  

ลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีลูกหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 17.59 ลา้นบาท, 19.85 ลา้นบาท และ 18.32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 
 รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์้างรับ ได้แก่ รายไดค้้างรับจากส านักงานประกนัสังคม และรายไดค้้างรับจาก
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 (1) รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ (1.1) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงตามอตัราการ
ใชบ้ริการทางการแพทยท์ั้งหมด ซ่ึงเลิกใชต้ั้งแต่ปี 2555 (1.2) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงสถิติผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่าย
สูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซ่ึงเร่ิมใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรับท่ีอ้างอิงสถิติผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง ทั้ งน้ี 
ส านกังานประกนัสังคมจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติผูป่้วยจากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศเพื่อใช้
ในการค านวณการจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมดงักล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลงั ซ่ึงบริษทัฯ จะใช้สมมติฐานท่ี
เหมาะสมในการประมาณการรายไดท่ี้บริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บในแต่ละงวด 
 (2) รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอื่นๆ เป็นผลจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 
อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบ าบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผ่าตดัหัวใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่
อวยัวะเทียมในการบ าบดัรักษาโรค เป็นตน้ ซ่ึงภายหลงัการให้บริการรักษา บริษทัฯ ส่งขอ้มูลการรักษาเพื่อประกอบการเบิก
ค่าบริการจากส านกังานประกนัสังคมต่อไป 
 (3) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นผลมาจากให้บริการ
รักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม และการรับเป็นศูนยรั์บส่งต่อเฉพาะ
ทางดา้นโรคหวัใจ 
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  หน้า 130 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561, 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส านกังานประกนัสังคม

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์ส าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วย

ดว้ยโรคท่ีมีคา่ใชจ่้ายสูง

179.22 30.1% 103.32 16.8% 197.46 39.4%

รายไดท้างการแพทย์ภาระเส่ียงคา้งรับ 152.80 25.7% 186.73 30.4% 98.60 19.7%

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 154.14 25.9% 148.21 24.1% 99.99 19.9%

รวม 486.17 81.7% 438.27 71.4% 396.05 79.0%

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

รายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 126.10 21.2% 178.20 29.0% 107.90 21.5%

รวมรายไดค้า่บริการทางการแพทย์คา้งรับ 612.26 102.9% 616.46 100.4% 503.95 100.5%

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (17.42) -2.9% (2.52) -0.4% (2.52) -0.5%

รวมรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ - สุทธิ 594.84 100.0% 613.95 100.0% 501.43 100.0%

ณ วันที ่31 ธันวาคม

2563รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 25622561

 
 รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ปี 2562 ลดลง 47.90 ลา้นบาท เน่ืองจากการบริหารจดัการขอ้มูลการจ่ายเงินส าหรับ
รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูง ของทางส านกังานประกนัสังคมไดร้วดเร็ว
ย่ิงขึ้น ในปี 2563 ลดลง 42.22 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินของรายไดภ้าระเส่ียงคา้งรับ และ
จากการบริหารจดัการขอ้มูลการจ่ายเงินส าหรับรายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ้่าย
สูง ของทางส านกังานประกนัสังคมไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น อยา่งไรก็ตาม ในปี 2563 มีรายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วย
ในเพ่ิมสูงขึ้นจากผูรั้บบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้นซ่ึงสะทอ้นจากรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมท่ีเติบโตขึ้น 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ปี 2562 เพ่ิมขึ้น 52.10 ลา้นบาท และปี
2563 ลดลง 70.30 ลา้นบาท จากการบริหารจดัการขอ้มูลการจ่ายเงินของ สปสช.ท่ีมีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
 ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มียา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ (“สินค้าคงเหลือ”) เป็น
จ านวน 141.61 ลา้นบาท, 160.73 ลา้นบาท และ 179.16 ลา้นบาท ตามล าดบั และในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีระยะเวลา
ขายสินคา้เฉล่ียเป็นจ านวน 15 วนั, 15 วนั และ 17 วนั ตามล าดบั การด ารงสินคา้คงคลงัและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของ
บริษทัฯอยูใ่นอตัราท่ีสม ่าเสมอ เน่ืองจากระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 87.68 61.9 94.56 58.8 110.46 61.7

เวชภณัฑ์ 20.82 14.7 27.31 17.0 32.42 18.1

อุปกรณ์การแพทย์ 1.25 0.9 0.52 0.3 0.14 0.1

วสัดุอ่ืน 31.85 22.5 38.34 23.9 36.15 20.2

รวม 141.61 100.0 160.73 100.0 179.16 100.0

สินค้าคงเหลือ 2561 2562
ณ วันที ่31 ธันวาคม

2563
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  หน้า 131 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอาย ุเน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คงคลงั
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดให้เจา้หน้าท่ีท าการตรวจสอบยาและเวชภณัฑ์ ในคลงัสินค้าและหอผูป่้วยทุกเดือน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายยา จึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายกุบัผูจ้ดัจ าหน่ายได ้  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 3,831.02 ลา้นบาท, 
4,220.51 ลา้นบาท และ 4,091.33 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัฯ ลงทุนใน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นจ านวน 
634.97 ลา้นบาท, 706.95 ลา้นบาท และ 256.11 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยห์ลกัท่ีบริษทัฯ ลงทุนคือ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายและอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการ
ตามแผนงานของบริษทัฯ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มี
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเป็นจ านวน 16.93 ลา้นบาท, 34.59 ลา้นบาท และ 35.43 ลา้นบาท ตามล าดับ ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

14.1.3.2 หนีสิ้น 
 หน้ีสินของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน (ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูยื้มระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี เป็นตน้) และหน้ีสินไม่หมุนเวียน (ไดแ้ก่ เงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นตน้) โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563  มีจ านวน 1,964.75 ลา้นบาท, 2,370.25 ลา้นบาท และ 2,007.60 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
หน้ีสินหมุนเวียนมีสัดส่วนอยูร่ะหว่างร้อยละ 65.93 ถึงร้อยละ 71.19 ของหน้ีสินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
 เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืนเป็นรายการท่ีมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มหน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 มีสัดส่วนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนต่อหน้ีสินรวมร้อยละ 28.83, ร้อยละ 25.60 และร้อยละ 
28.39 ตามล าดับ โดยเจ้าหน้ีการค้าหลักประกอบด้วย เจ้าหน้ียา เวชภัณฑ์ และวสัดุส้ินเปลือง ซ่ึงบริษัทฯ จัดซ้ือเพ่ือ
ให้บริการทางการแพทย ์ในขณะท่ีเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนๆท่ี
เก่ียวกบัการก่อสร้างและส่วนเพ่ิมขยายอาคาร  
  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
 เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเป็นเงินกูยื้มระยะส้ัน และเงินกูยื้มระยะยาว 

เงินกูยื้มระยะส้ันประกอบดว้ยเงินกูเ้บิกเกินบัญชี และตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงบริษทัฯ เบิกใช้เป็นคร้ังคราวเพ่ือการ
บริหารสภาพคล่องในการด าเนินการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจ านวน 530.0 ลา้นบาท, 820.0 ลา้นบาท และ 570.0 ลา้นบาทตามล าดบั 

เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นการกูย้ืมเพื่อวตัถุประสงค์ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยายพ้ืนท่ีการ
ให้บริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจ านวน 
682.15 ลา้นบาท, 676.61 ลา้นบาทและ 543.53 ลา้นบาทตามล าดบั 
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  หน้า 132 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัรวมจ านวน 544 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนจ านวน 278 ลา้นบาท และภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 29 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระผกูพนัท่ีเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบดว้ยภาระผูกพนัเพื่อการลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการให้บริการและเพื่อการซ้ืออุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่ เรียกช าระในบริษทัย่อยมูลค่า 237 ลา้น
บาท 

14.1.3.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดจ านวน 3,562.97 ล้านบาท, 

3,702.47 ลา้นบาทและ 4,024.47 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง มีสาเหตุจากการ
ท่ีบริษทัฯ สามารถรักษาอตัราการเติบโตของรายได ้และอตัราการท าก าไรมาอยา่งต่อเน่ือง 

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 
 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงินหลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 แสดงดงัน้ี  

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยูใ่นระดบั 0.55 เท่า, 0.64 เท่า และ 0.50 เท่า ตามล าดบั  
- อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 0.34 เท่า, 0.42 เท่า และ 0.28 เท่า 

ตามล าดบั  
- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย อยูใ่นระดบั 33.25 เท่า, 21.98 เท่า และ 31.05 เท่าตามล าดบั 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์พบว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯยงัอยู่ในระดับค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม 
แสดงให้เห็นถึงการด าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมเติมเพื่อลงทุนขยายกิจการในอนาคต 

14.1.3.5 สภาพคล่อง 
 กระแสเงินสด 
 รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 

2561 2562 2563
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน 694.51 974.12 1,297.59
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (667.03) (757.46) (266.52)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 29.16 (219.75) (951.08)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 56.64 (3.09) 80.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้ปี 414.00 470.64 467.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี 470.64 467.55 547.54

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 694.51 ลา้น
บาท, 974.12 ลา้นบาท และ 1,297.59 ลา้นบาท ตามล าดบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นไปตามผลก าไรจากการ
ด าเนินงานและการรับช าระหน้ีท่ีดีของบริษทัฯ 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 133 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 1.23 เท่า, 1.05 เท่า 
และ 1.23 เท่า ในขณะท่ีมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดับ 0.64 เท่า, 0.57 เท่า และ 0.72 เท่า 
ตามล าดบั ทั้งน้ีพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่าสภาพคล่องของบริษทัฯสูงมาก แสดงถึงศกัยภาพใน
การช าระภาระผกูพนัระยะส้ันไดเ้ป็นอยา่งดี 

วงจรเงินสด 
 ในระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉล่ียคิดเป็น 25 วนั, 27 วนั และ 27 วนั ตามล าดบั โดย
วงจรเงินสดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ตอ้งเตรียมเงินสดเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจโดยเฉล่ียประมาณ 30-40 วนั ซ่ึงท่ี
ผา่นมาบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็นหลกัโดยใชเ้งินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพื่อเสริม
สภาพคล่องเป็นคร้ังคราว 

14.1.3.6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2561, 2562 
และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 17.93, ร้อยละ 18.30 และร้อยละ 22.06 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นใกลเ้คียงกนัใน
แต่ละปีสะท้อนถึง ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย  อตัราก าไรสุทธิ (Net Profits Margin) อยู่ในอตัราท่ี
ใกลเ้คียงกนัในแต่ละปี โดยในปี 2561, 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.31, ร้อยละ 13.59 และร้อยละ 16.04 ตามล าดบั 
เพ่ิมขึ้นจากนโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรในพื้นท่ีให้บริการ 
 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 9 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส าคัญของจังหวดัสมุทรปราการและจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง พ้ืนท่ีดงักล่าวมีพนกังานท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก และท่ีผ่านมา มีประชากรโยกยา้ยเข้าสู่พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึง
เป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพ่ิมขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มโครงการประกนัสังคมและกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป 
 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะท าให้ธุรกิจดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดรั้บประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริการในระดบัสูง รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีอยู่ในระดบั
ต ่า เม่ือเทียบกบัประเทศอื่นท่ีมีคุณภาพการรักษาใกลเ้คียงกนัทั้งน้ี แมก้ลุ่มผูป่้วยของบริษทัฯ ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มผูป่้วยภายในประเทศ แต่จากการท่ีบริษทัฯ มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญในการรักษาเฉพาะดา้น ประกอบกบัการท่ี
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ในรัศมี 10 
กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพ่ิมขึ้ นจาก AEC ในอนาคตและ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบั
สากล JCI (Joint Commission International) และจะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับชาวต่างชาติในเร่ืองคุณภาพการ
รักษาพยาบาลท่ีเป็นสากล  

 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 134 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป  
 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5, ร้อยละ 62.6 และร้อยละ 59.1 ในปี 2561, 2562 และ 2563 
ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมขึ้นจาก 2,754.77 ลา้นบาท 
เป็น 3,208.23 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 7.92 ต่อปี ในขณะท่ีจ านวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วย
นอกท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 899,551 คร้ังในปี 2561 เป็น 980,304 คร้ัง และ 940,921 คร้ังในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั หรือเพ่ิมขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 2.27 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมขึ้นจาก 167  เตียงต่อวนัใน
ปี 2561 เป็น 199 เตียงต่อวนัและ 184 เตียงต่อวนัในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบัหรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4.76 ต่อปี บริษทัฯ 
มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและเนน้การรักษาท่ีใชค้วามเช่ียวชาญ
พิเศษเฉพาะทาง และบริษทัมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมและเพียงพอกบัปริมาณผูรั้บบริการ 
พร้อมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการ
เฉพาะทางดา้นโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท การให้บริการเฉพาะทางดา้นศูนยศ์ลัยกรรมสมองและกระดูกสัน
หลงั การให้บริการเฉพาะทางดา้นการรักษาการมีบุตรยาก และการให้บริการเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจครบวงจร เป็นตน้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทัว่ไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท าประกัน
สุขภาพกบับริษทัประกนัท่ีเป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปมีอตัราก าไรสูงกว่ารายไดจ้ากโครงการ
ภาครัฐ ดงันั้น การเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโนม้ก าไรของบริษทัฯในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 
 รายไดจ้ากโครงการสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของภาครัฐ เป็นรายได้ท่ีมีสัดส่วนสูงของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2561 
ถึงปี 2563 รายไดใ้นส่วนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5, ร้อยละ 37.4 และร้อยละ 40.9 ของรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล และหากนบัรวมเฉพาะรายไดจ้ากโครงการประกนัสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.0, ร้อยละ 30.5 
และ 33.3 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของ
ภาครัฐท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไปเพื่อเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึง
นโยบายการลดอตัราภาษีดงักล่าว ส่งผลดีต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทัฯ ในอนาคต 
 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกันสังคม 
 ในปี 2555 ส านกังานประกนัสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยโ์ดยรวม เพ่ือให้โรงพยาบาลมี
ความพร้อมในการให้บริการโรคท่ีมีความซบัซอ้นและมีค่าใชจ้่ายสูง โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

- การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อตัราการเหมาจ่ายตามโครงการประกนัสังคมเพ่ิมขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552, เพ่ิมขึ้นเป็น 1,446 
บาทต่อคนต่อปีในปี 2555, เพ่ิมขึ้นเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และเพ่ิมขึ้นเป็น 1,500 บาทต่อคน
ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 และในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดมี้ประกาศปรับเพ่ิมอตัราจ่ายเป็น 
1,640  บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงโดยทัว่ไป จะมีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่เกิน 3 ปี  

- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นับแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 2 จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลท่ี
ไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 หรือ JCI จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 135 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อินเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 โดยในปี 2560 ทางส านกังานประกนัสังคมไดอ้อกประกาศยกเลิกการจ่ายค่าบริการเหมา
จ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล โดยให้คณะกรรมการแพทยพ์ิจารณาปรับเปล่ียนการจ่ายตาม
ตัวช้ีวดัคุณภาพ เพ่ือให้ผู ้ประกันตนมีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้ น และในปี 2563 ทางส านักงาน
ประกนัสังคมไดมี้ประกาศยกเลิกการจ่ายเงินตามตวัช้ีวดัคุณภาพดงักล่าว 

- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง: เป็นรายไดส่้วนเพ่ิม
ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 ส าหรับกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเจ็บป่วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ้่ายสูง 
และตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (IPD) โดยส านักงานประกนัสังคมใช้แนวทางการค านวณตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก าหนดหน่วยท่ีใช้
เปรียบเทียบ คือ ค่าน ้ าหนกัสัมพทัธ์ปรับตามวนันอน (AdjRW) ซ่ึงหากผูป่้วยในมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากบั 2 บริษทัฯ จะได้รับค่าบริการส่วนเพ่ิมจากส านกังานประกนัสังคม โดยในปี 
2555 ส านกังานประกนัสังคมก าหนดอตัราการเบิกเพ่ิม AdjRW ละไม่เกิน 15,000 บาท  

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

 โดยสรุป บริษทัฯ ได้รับผลบวกจากการเปล่ียนแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายเงินข้างต้น โดยรายได้จากโครงการ
ประกนัสังคมเพ่ิมขึ้นจาก 3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2561 เป็น 4,089 บาทต่อคนต่อปีในปี 2563 โดยภาครัฐจะเป็นผูก้  าหนด
เกณฑ์ค่าบริการประเภทต่างๆ ของโครงการประกนัสังคม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการให้บริการรักษา 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี 
 เพื่อให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในระดบันานาชาติ สภาวิชาชีพบญัชีจึงไดอ้อก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปี
บญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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  หน้า 136 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ  หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินการน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือ
ปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 
- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตโดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์

ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่าง
ง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ และใชวิ้ธีการทัว่ไปในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้ืมระยะยาว 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบัก าไรสะสม และองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั
งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
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  หน้า 137 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติม
ทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และ
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563  
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีในเร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์และการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์จากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดงันั้น ในการจดัท างบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที ่1 มกราคม 2564 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคัญเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้
เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

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

 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)  

 
ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  ..................................................... 
2 นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริษทั ..................................................... 
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เอกสารแนบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 141 

 
 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 
 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
ประธานกรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

71 - Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

368,587,850 
หุ้น (3.35%) 

พ่ีชายนายแพทยก์ าพล 
พลสัสินทร์, 
นางกอบกุล  
ปัญญาพล และ นางสาว
กรรณิกา 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 ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ 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 คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั อีลิคอน จ ากดั 

2. นายแพทยก์ าพล พลสั
สินทร์ กรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ  
 
 

68 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาล
ผูบ้ริหารทางการแพทย ์รุ่น 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ 2555 
 

253,670,200 
หุ้น (2.31%) 

นอ้งชายนายเกรียงศกัด์ิ  
 พลสัสินทร์, 
นางกอบกุล  ปัญญา 
และพ่ีชายนางสาว
กรรณิกา พลสัสินทร์ 
 

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

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

- หลกัสูตรการบริหารจดัการ
ความมัน่คงขั้น รุ่น 5 วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัรไทย  

- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยั
ขั้นสูง (วปส.) รุ่นท่ี 4/2557 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) 
รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี 20 สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน 

- หลสูัตรนกับริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐระดบัสูง(บงส)รุ่น3 

- Global Business Leaders รุ่น 1 
-การปฏิรูปธุรกิจและสร้าง

เครือข่ายนวตักรรม รุ่นท่ี 1 

-หลกัสูตรวิทยาการจดัการส าหรับ

นกับริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่น 4 

 
 
 
 
 
 

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

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากด 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 143 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล   
กรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง 

69 - อสัสัมชญัพาณิชย,์ พท.ภ., 
พท.ว. 

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

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

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 
2555 - ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2528 – ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ ากดั 
บริษทั ซีเม็ธ จ ากดั 

4. นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง 
กรรมการบริษทั 

62 -แพทยศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัมหิดล วุฒิบตัร
ศลัยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 
-Director Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai Institute of 
Directors 

5,450,000 หุ้น 
(0.05%) 

ไม่ม ี 2547 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 144 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

5. นายแพทยสุ์ชาย  
เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 1,5,จุฬารัตน์ชลเวช 
และกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

66 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-วุฒิบตัร ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-Mini MBA in Health คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-หลกัสูตรการบริหารงาน
โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
-Director Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai Institute of 
Directors 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิ
บาลทางการ แพทยส์ าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 4 (ปธพ.) 

8,409,500 หุ้น 
(0.08%) 

ไม่ม ี 2547 – ปัจจุบนั 
2562 -ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,4,5 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 145 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

6. นางสาวกรรณิกา          
พลสัสินทร์ 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

66 -ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา 
-Director Accreditation Program 
(DAP) Class 2011 Thai Institute 
of Directors 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัร  ธรร
มาภิบาลทางการ แพทยส์ าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 3 
-หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้น
ความมัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 7 

1,994,750,400 
หุ้น (18.13%) 

นอ้งสาวนายแพทย ์
ก าพล พลสัสินทร์,นาย
เกรียงศกัด์ิ  
พลสัสินทร์และ 
นางกอบกุล  
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 คอนวีเนียนซ์ 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 โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสโก-้ไทย จ ากดั 

7. นางกอบกุล ปัญญาพล 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 

70 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา 

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

917,156,600 
หุ้น (8.34%) 

ภรรยานายอภิรุม ปัญญา
พล และนอ้งสาว 
นายเกรียงศกัด์ิ  
พลสัสินทร์ 
พ่ีสาวนายแพทยก์ าพล  
พลสัสินทร์ และนางสาว
กรรณิกา 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 คอนวีเนียนซ์ 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 โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 146 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

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 ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั 
บริษทั ศมลกิจ จ ากดั 
บริษทั ซีเม็ธ จ ากดั 

8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

65 - วิทยาศาสตร์บณัฑิต (บญัชี) 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

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

49,552,150 
หุ้น (0.45%) 

ไม่ม ี 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 และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

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

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

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

-  

200,000 หุ้น 
(0%) 

ไม่ม ี 2555- ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
กรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทัไลเซนส์ทูคิว จ ากดั 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 147 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

10. นายสมยศ ญาณอุบล 
กรรมการบริษทั กรรมการ
อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง 

65 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหา
บนัฑิต  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. (บญัชี) 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

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

- Advanced Audit 
CommitteeProgram(AACP 
(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 

 

ไม่มี ไม่ม ี 2555- ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 148 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

11.นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 
กรรมการบริษทั กรรมการ
อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

69 - ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์
การแพทยจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

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

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

ไม่ม ี ไม่ม ี 2554 – ปัจจุบนั 
 
 
2560 - ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2563 - 2564 
2561 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั  
2557 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก ากบักิจการท่ีดี,  กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษา 
ประธานแผนกกีฬาบริดจ ์
นายทะเบียน 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมผูส่ื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC)  
สมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) 
สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั  (มหาชน) 

12 นายแพทยพิ์นิจ  
กุลละวณิชย ์
กรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ และ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

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

- กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
- ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
-อาจารยพ์ิเศษ สาขาโรคทางเดินอาหาร 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ประธาน มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
สภากาชาดไทย 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 149 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

- FRCP. (Glasgow, Edinburgh, 
London, Thailand)  

- สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 
หลกัสูตรการปฎิบติัการ
จิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 40 

- สจว.40, ปรอ.4 , ปปร.14  
- สวปอ.มส.3 

จุฬาลงกรณ์ 2563 
-ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา (Senate Advisor, 
Committee on Public Health Group) 
-ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ใน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
(Senate Advisor, Committee on Universal 
Health Coverage) 
-ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข วุฒิสภา (Senate Advisor, 
Committee on Primary Health Care) 
-คณะกรรมการบูรณาการกูชี้พฉุกเฉินและ
ความปลอดภยัทางถนน วุฒิสภา 
-คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาการกูชี้พฉุกเฉิน วุฒิสภา 
-ประธานคณะท างานโครงการรณรงคเ์พื่อ
ความปลอดภยับนทอ้งถนน (Road Safety) 
ของสภากาชาดไทย 
-กรรมการ Reference Group on Global 
Health ของกาชาดสากล (IFRC)  
-กรรมการ Health and Climate Working ของ 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 150 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

IFRC (International Federation of Red Cross 
and Red Crescent)  
-กรรมการอ านวยการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-กรรมการอ านวยการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
-Emeritus Regional Advisor, Royal College 
of Physicians of Edinburgh 
-คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ หลกัสูตรการ
บริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง (อดีต สว
ปอ.มส. ปัจจุบนัรุ่น 12 ตั้งแต่รุ่น 11 เป็น มส.) 

13.นายแพทยย์ทุธนา     
สงวนศกัด์ิโกศล 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผูจ้ดัการ, 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

68 - แพทยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
-วุฒิบตัรอายรุศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อนุสาขาอายรุศาสตร์
อนุมตัิบตัรโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
-แพทยอ์าชีว เวชศาสตร์ระยะส้ัน 
กรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข 
-Certificate “MovAhead for All 

ไม่มี ไม่ม ี ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 151 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

ASEAN 2016 in Anti-Aging, 
Regenerative & Aesthetic 
Medicine” (Thai Association of 
Anti Aging and Regenerative 
Medicine) 
-ประกาศนียบตัร “ห ลกั สูต ร ธ ร 
ร ม า ภิบาลส าหรับผูบ้ริหารทาง
การแพทย ์รุ่นท่ี 2 
-Management Problem Solving 
and Decision Making Programme, 
Kepner-Tregoe, International, 
Princeton, New Jersey, U.S.A. 
-การบริหารคุณภาพ บริการ
สุขภาพดว้ย TQM ยคุใหม่ โดย 
สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) 
-หลกัสูตร JCI Standards for 
Hospitals, 5th edition” โดย กรม
สนบัสนุนบริการ สุขภาพ 
กระทรวง สาธารณสุข 
-Quality Forum 2012 : Innovation 
in Healthcare Organi zation (ศูนย์
การแพทยโ์รงพยาบาลกรุงเทพ) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

14. แพทยห์ญิงชุติมา 
 ป่ินเจริญ 
กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ, 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 11 แอร์พอร์ต และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

68 -แพทยศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-วุฒิบตัรวิสัญญี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 8  
(วตท.รุ่นท่ี 8)  ( CAPITAL  
MARKET  ACADEMY ) 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
การคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 5 
(TEPCoT รุ่นท่ี 5) (Top Executive 
Program in Commerce and Trade) 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิ
บาลทางการแพทยรุ่์นท่ี 3 (ปธพ.
รุ่นท่ี 3) (The Medical Council of  
Thailand ) 
-อบรมหลกัสูตรกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรและองคก์ารสู่การ
แข่งขนั VUCA world  (CPO.รุ่น7) 
-TLCA IR Conference 2019: 
“Engaging your stakeholders 
through effective 
communications" September 
16,2019 

ไมมี ไม่ม ี ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – 2562 
2549 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
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) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

15. นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร และ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษทั 

50 - บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต (บธ.
ม.), Master of Business (M.B.A) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การบญัชีมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

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

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

- Company Reporting 
Program(DRP)7/2013 Thai 
Institute of Directors 

-สูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการ แพทยส์ าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 2 
- Strategic Financial Leadership 
(SFLP) 27-29/5/2019 

855,150 หุ้น  
(0.01%) 

ไม่ม ี 2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2555 – 2560 
2560 - ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2555 – 2560 
2557 – 2562 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
(1) 

อาย(ุปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

(5) 

16. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

39 - ปริญญาตรี บญัชี ไม่มี ไม่ม ี 2557 - ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 มีดงัน้ี 

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

 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  
วันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
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แบบประเมินนีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัท 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม (Ethics)  

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้บ้ริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดว้ย
ความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรบัผูบ้ริหารและ
พนกังาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ ซึ่งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชั่นอันท า
ใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มบีทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษขา้งต้นให้ผู ้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม

รบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of 
Conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลการปฏิบติั (Compliance Unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

 

 

 

 
2 บริษทัฯ ควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธิ์อ  านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

2.3  คณะกรรมการก ากับดแูลใหบ้ริษัทก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่ส  าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้ีความรูเ้ก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชนต่์อบรษิัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบัติ
หนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรา้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสื่อสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ ายบ ริหารได้จัดให้มี โครงสร้างสายการรายงาน  การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ี
การควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ที่ในสว่นงานที่ส  าคญั ซึ่งท า
ใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็นตน้ 

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิ จารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบติันัน้อย่างสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทฯมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เปา้หมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้หผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทฯมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรที่มี
ความรูแ้ละความสามารถที่เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทฯมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรกัษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 

การจดัระบบที่ปรกึษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 
  

4.5 บริษัทฯมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ที่
ส  าคญั 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีที่จ  าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสรา้งแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหม้ีการสรา้งแรงกดดันที่มากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ที่ของบคุลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง 
ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิัทฯสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสม
กบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ 
ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทไดถู้กตอ้ง  มีมลูค่าเหมาะสม  และ
เปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษัทฯก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่
ส  าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกจิ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างแทจ้รงิ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
สว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว้ 
อย่างครอบคลุมท่ัวทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิัทฯระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทฯวิเคราะหค์วามเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทกุระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทฯได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตกุารณ ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

  

7.5  บริษัทฯมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ

ยอมรบัความเสี่ยงนัน้ (Acceptance)  การลดความเสี่ยง (Reduction)  การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Avoidance)  หรือการรว่มรบัความเสี่ยง (Sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทฯประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหสู้ญเสียทรัพย์สิน  การคอรร์ปัชั่น   
การที่ผู ้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of 
Internal Controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่ส  าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซึ่ง
ทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษัทฯไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องเป้าหมายที่ก าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้ิจารณาความสมเหตสุมผลของการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ใหส้ิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นักงาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาส  
ในการเกิดทจุรติ และมาตรการที่บรษิัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุริต 

  

8.4 บรษิัทฯไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ที่ก าหนดไว ้

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทฯประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษัทฯประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจน ได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษัทฯประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบรษิัทฯมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และ
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 
10.2  บริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มี นโยบายและระเบียบวิ ธี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมดา้นการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน
ก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไว้
อย่างชัดเจน รดักุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาด
วงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  
ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ ์หรือ การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยได้
จดัใหม้ีกระบวนการส าหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่ เก่ี ยวโยงกัน เพื่ อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ท า ง ผ ล ป ระ โย ช น์  ร ว ม ทั้ ง มี ก า รป รับ ป รุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เส ม อ 
 10.2.2 กรณีที่บริษัทฯอนุมัติธุรกรรมหรือท าสญัญากับผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม   
การค า้ประกัน  บริษัทฯได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกันไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทฯก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษัทฯก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุม่บรษิัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทฯมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หนา้ที่อนมุติั  

(2) หนา้ที่บนัทกึรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์ิน       
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11. องคก์รเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค ์

ค าถาม ใช่ ไมใ่ช่ 

11.1 บริษัทฯวรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโน โลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทฯควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทฯควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทฯควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทฯมีนโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ              
ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใชส้ว่นตวั   

  

12.2 บริษัทฯมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บริษัทฯมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของ
บริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทฯมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร               
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษัทฯก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษัทไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขขอ้ผิดพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บรษิัทฯทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทฯก าหนดข้อมูลที่ตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ที่มีคณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษัทฯพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รบั รวมถึงปริมาณและความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู  

  

13.3 บริษัทฯด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลที่ส  าคัญอย่างเพียงพอส าหรบั               
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส  าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่ เสนอ                         
ใหพ้ิจารณาเหตผุลผลกระทบต่อบรษิัททางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษัทฯด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รบัหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้มลูที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ลว่งหนา้อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บรษิัทฯด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง 
ที่เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บรษิัทฯมีการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
               13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคมุภายใน บริษัทฯไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้ 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วาง
ไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทฯมีกระบวนการสื่อสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทฯมีการรายงานขอ้มูลที่ส  าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ไดร้บัจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 

15. องคก์รได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทฯมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 

  

15.2 บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต  

(whistle-blower hotline) แก่บรษิัทไดอ้ย่างปลอดภยั 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทฯจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ   และรายงาน
ผูบ้ังคับบญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บรษิัท 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทฯก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทฯส่งเสริมให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

 

17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิัทฯประเมินผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย                              
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หน้า 171 เอกสารแนบ 3 

ที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญั 

17.2 บริษทัฯมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 1,620,000.00 
2 บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล 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 สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล 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 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 4,670,000.00 

 

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

-ไม่มี 

 
รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต 

 
 

     

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee)   
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

❑ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทั 
และบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบ 
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

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

 
  
                                                                               ลงช่ือ…นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม...... 
                                                                                           (นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม) 
                                                                                         สังกดั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
                                                               ผูส้อบบญัชีของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
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