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ราคาหุ้นสามัญ ปี 2013-2014 เปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย์

1

สาส์นจาก
ประธานกรรมการบริษัท
เรียนท่านผู้ถือหุ้นบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่เคารพรักทุกท่าน

ในปี 2557 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีนี้ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็ยังสามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตได้ดีกว่าเป้าหมาย
ที่วางไว้ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ จากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2557 ย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของพื้นฐาน
กิจการและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลถึง 2 ครั้งในปีที่ผ่านมาและการจ่ายปันผลงวด
ปลายปี 2557 ให้ท่านผู้ถือหุ้น ย่อมเป็นการยืนยันถึงผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
เป็นที่น่าภูมิใจของพวกเราชาวจุฬารัตน์ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกอย่าง JCI และ
เป็น version ล่าสุดที่ได้รับการรับรองแห่งแรกของโลกด้วย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ รางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งคือ Forbes Asia ได้คัดเลือก CHG เป็น
หนึ่งใน 200องค์กร ที่ได้รับรางวัล Best under Billion  จากการคัดเลือกทั้งหมด 17,000 องค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วทั้งภาคพื้น Asia
Pacific โดยพิจารณาจากผลประกอบการและพื้นฐานทางการเงินที่ดี
เป็นหลักในการพิจารณา ความภูมิใจในความส�ำเร็จที่กล่าวมาข้างต้น
นี้ ท�ำให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในปีนี้ CHG ยังสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
ดังเช่นปีที่ผ่านมา
CHG ไม่เพียงแต่มุ่งท�ำธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนเพียงอย่างเดียว
แต่ยังมีวิสัยทัศน์ครอบคลุมไปถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีการวางแผนและก�ำหนดพันธกิจที่พร้อมจะ
น�ำไปปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในชุมชนชาวจังหวัด
สมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงให้รู้จักการรักษาสุขภาพให้ดีและ
สามารถดูแลรักษาตนเองได้ในเบื้องต้น การขยายกิจการของ CHG
มิได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้
เรายังมีแผนการลงทุนในอนาคตเพื่อที่จะ
พัฒนาขอบเขตการให้บริการที่กว้างขึ้นและจะน�ำมาซึ่งการบริการ
ทางการแพทย์ที่ดีขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ในนามของคณะกรรมการ เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดี
ที่สุดดังที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มอบความไว้วางใจ และจะท�ำตามพันธกิจที่
พึงมีทุกประการ

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
(ประธานกรรมการ)
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สาส์นจาก
ประธานกรรมการบริหาร
ในปี 2557 ที่ผ่านมา การบริหารธุรกิจโรงพยาบาลนับว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่ได้มีโอกาสดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคที่มีความซับซ้อนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกบริเวณรอบ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่เราขยายที่พื้นบริการครอบคลุมไปอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออก
และภาคกลาง ที่ผู้ป่วยให้ความเชื่อมั่นในการรักษาจึงเข้ามาใช้บริการสวนเส้นเลือดหัวใจกับทางศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็น
จ�ำนวนมาก เราเน้นย�้ำในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการรักษาอยู่เสมอมา ท�ำให้เราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก JCI version
5 ในเดือนเมษายนปี 2557 น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจุฬารัตน์ และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง version ล่าสุดนี้ เรายังเน้นย�้ำเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอยู่เสมอ น�ำมาซึ่งการพัฒนา
บริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น รวดเร็ว ทันสมัย เป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนทั่วไป นี่คือหัวใจความส�ำเร็จของเรา
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
ก็ยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีผลประกอบการในปี 2557 ท�ำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ด�ำเนินกิจการมา ย่อมเป็นบท
พิสูจน์ได้อย่างดีว่ากลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งบนพื้นฐานกิจการและการเงินที่มั่นคง
หลังจากได้รับเงินระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้เราสามารถขยายกิจการไปได้ตามแผนที่วางไว้ ดังที่ได้ประกาศไว้ตอนนี้ส่วนขยาย
ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่
ก�ำลังจะเสร็จตามมาคือส่วนขยายของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9, ส่วน
ขยายของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3, ส่วนขยายของโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ชลเวช ที่จ.ชลบุรี และ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ที่
จ.ปราจีนบุรี
ในปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคที่ยากซับ
ซ้อนมากขึ้น ได้แก่ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร และศูนย์ฝังแร่รักษา
มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยทั้งในและต่าง
ประเทศที่มารับการรักษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ และยังเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศูนย์จุลศัลยกรรมมือ
ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราได้มีโอกาสไปน�ำ
เสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติ และท�ำให้โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ
ประเทศและต่างประเทศ น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของเราที่
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของแพทย์ระดับแนวหน้าของ
ประเทศไทยเช่นกัน
ในนามของประธานกรรมการบริหาร กระผมขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้มาใช้บริการ ทีมแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ และพนักงานชาวจุฬารัตน์ทุกท่าน ที่มีส่วนท�ำให้กลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์เจริญรุ่งเรืองตลอดมา และขอให้ทุกท่านมีความ
สุขความเจริญเช่นกัน

นพ.ก�ำพล พลัสสินทร์
(ประธานกรรมการบริหาร)
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รายชื่อกรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายแพทย์ ก�ำพล พลัสสินทร์
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,
ประธานกรรมการบริหาร
02-7692900
kumpol@chularat.com

นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

ประธานกรรมการบริษัท
02-7692900-99 #350
www.chularat.com

นาย อภิรุม ปัญญาพล
กรรมการ
02-7692900-99 #310
www.chularat.com

นาง กอบกุล ปัญญาพล

กรรมการ
02-7692900-99 #310
www.chularat.com

4

รายชื่อกรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
02-7692900-99 #310
www.chularat.com

นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

กรรมการ, ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
02-7692900
suchaila@hotmail.com

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธ�ำรง
กรรมการ
02-7692900-99 #310
www.chularat.com

นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล

กรรมการ
02-7692900-99 #310
www.chularat.com

5

รายชื่อกรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

รศ.นพ. พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการ, กรรมการอิสระ
02-7692900
www.chularat.com

นาย มานิต เจียรดิฐ

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
02-7692900
www.chularat.com

นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
02-7692900
www.chularat.com

นาย สมยศ ญาณอุบล

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
02-7692900
www.chularat.com
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
สิ้นสุด 31 ธันวาคม
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบก�ำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รวมรายได้
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท�ำงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายปันผล

2555

2556

2557

1,549.84
423.27
1,126.57

2,994.48
355.84
2,638.64

3,265.67
461.34
2,804.33

1,863.15
1,874.40
1,197.83
237.14
335.94

2,221.49
2,254.65
1,446.44
287.25
414.38

2,671.69
2,714.78
1,756.02
359.32
480.69

1.58
0.90
1.20
13.74
26.20
19.19
18.76
15.48
23.26
21.70

5.19
1.89
0.83
14.58
24.69
20.62
17.46
14.21
25.33
16.81

3.51
1.90
1.14
17.56
20.50
21.74
16.56
14.07
25.58
11.48

35.71
22.98
0.59
95.93
17.92
32.27

34.89
21.96
1.47
63.33
18.31
22.01

34.27
20.82
1.59
79.14
17.71
17.68

23.98
57.83
1.34

18.24
57.07
0.99

15.36
46.73
0.87

0.38
0.07
333.62
1.32
116.44

0.13
217.89
0.40
61.59

0.16
0.01
512.37
0.49
66.36
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รอบปีบัญชี
เว็บไซต์
e-mail address
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด(มหาชน)
0107547000656
โรงพยาบาลเอกชน
1,100 ล้านบาท ช�ำระเต็มมูลค่า 1,100 ล้านบาท
1,100,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
16 พฤษภาคม 2556
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
www.chularat.com
chularat3@chularat.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ก.ม.14.5 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02 769 2900-99
02 769 2967

บุคคลอ้างอิง
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

2. ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จ�ำกัด
อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 022672460-3 โทรสาร 022672465

3. นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02229 2888 โทรสาร 0 2359 1259

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มี
ทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อย จ�ำนวน 5 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวม
ทั้งหมด 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ   เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนน
บางนาตราด อ�ำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ�ำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี และ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีจ�ำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 414 เตียง   และตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งของบริษัทฯ
ได้แก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ โครงการขยายพื้นที่
การให้บริการและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว โครงการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บนถนน 304 อ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี และโครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช โดยใช้ระยะเวลา 4 ปีจะแล้วเสร็จประมาณปี 2560 นั้น จะท�ำให้บริษัทฯมี
จ�ำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น  705 เตียง  ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 4,500 คนต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบ
ริษัทฯ คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก และเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออก

ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล

บริษัทฯ เน้นคุณภาพการให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเครื่องมือรักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และค�ำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก บริษัทฯ มีศูนย์การแพทย์ที่มีผลงานเป็นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร
ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง  บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลใน
กลุ่มของบริษัทฯทั้งสามแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Thai Hospital Accreditation – HA)  และในปี 2557 โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริการ่วมด้วย
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตาม
โครงการประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม    ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก เป็นต้น โดยโรงพยาบาล สถาน
พยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 12 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
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ปี 2557 บริษัทฯ มีเตียงรองรับผู้ป่วยจ�ำนวน 414 เตียง และมีห้องพักส�ำหรับผู้ป่วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น ห้องพักพิเศษ V.I.P.
ห้องพักพิเศษ Deluxe ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่ ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 เตียง ห้องพักผู้ป่วย
ประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องพักผุ้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ห้องพักผู้ป่วยหนักเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้อง
เด็กอ่อน เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดังนี้
• คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้การผ่าตัดรักษามือและนิ้วมือที่ฉีกขาดด้วย
กล้องจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เป็นที่เชื่อถือและมีชื่อเสียงของวงการแพทย์ระดับประเทศ
และต่างประเทศ  เป็นศูนย์ที่รับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาผ่าตัด Microsurgery ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวัน
ออก และยังเป็นศูนย์ศึกษาต่อของแพทย์เฉพาะทางจากโรงเรียนแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ

• ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริการดูแลทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด
และมีน�้ำหนักน้อยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดและ
มีน�้ำหนักน้อยกว่าปกติ สามารถเจริญเติบโตและใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยได้รับความไว้วางใจเป็นศูนย์รับส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จังหวัด
ระยอง
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• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการรับรอง
โดยสถาบันประสาทวิทยา ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ภายใต้โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯ

• ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้บริการภายใต้ จร.1, จร.3) ให้บริการตรวจรักษา
โรคผิวหนังทั่วไปและให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านความงามศัลยกรรมตกแต่ง (เสริมจมูก, เสริมเต้านม) การผ่าตัดลดกระชับสัดส่วนด้วย
เครื่อง VASER และมีเครื่องเลเซอร์ส�ำหรับรักษาปัญหาผิวหน้าแบบต่างๆรวมไปถึงการฉีดรักษาด้วยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา รวมถึงผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวคุณภาพดีส�ำหรับผิวหน้าชนิดต่างๆ
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• ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงในการให้บริการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
และโรคหัวใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดแบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส
1 ปี 2556 เปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการให้บริการที่ส�ำคัญได้แก่ การตรวจสุขภาพหัวใจ การท�ำอัลตราซาวด์หัวใจ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเดินสายพาน การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ท�ำบอลลูน ใส่สเต็นท์) รวมถึงการผ่าตัดหัวใจที่มีความซับซ้อนสูง
โดยเป็นเครือข่ายศูนย์รับส่งรักษาต่อผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบของทั้งโครงการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
โครงการประกันสังคม

• ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้านต่างๆรวมไปถึงการ
ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคมะเร็งด้วยวิธีต่างๆ การรักษามะเร็งด้วยเครื่อง HIFU (High Intensity Ultrasound) ส�ำหรับมะเร็งในช่องท้องชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน และก้อนเนื้องอกมดลูก โดยเริ่มเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ปลายปี 2556  
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• ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3) *รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้การฝังแร่ไอโอดีน 125 โดยไม่
ต้องผ่าตัดซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาที่ดีและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเหมือนกับการผ่าตัด
โดยแพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเปิดให้บริการในปี 2557

* หมายเหตุ จร.3 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
จร.9 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
จร.11 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
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ธุรกิจอื่นๆ
(1) ธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด (“ไทยแอมดอน”) ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายเครื่องมื่อและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัดไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน สินค้าเครื่อง
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น�ำเข้าโดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัท
อย่างไรก็ดี การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทางการจัดซื้อตามเงื่อนไขตลาดปกติ

(2) ธุรกิจสปา และการเสริมความงาม

บริษัทฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา” ให้บริการ คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่
มีความช�ำนาญ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการด้านการเสริมความงามภายใต้ชื่อ ศูนย์เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ -เรอนัวร์

(3) ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล

บริษัทฯ ยังด�ำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มี
คุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล
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สรุปการด�ำเนินธุรกิจ สถานพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ�ำกัด
(มหาชน)

1,100

-

บริษัท คอนวีเนียนซ์
ฮอสพิทอล จ�ำกัด

500

บริษัท

บริษัท บางปะกง
เวชชกิจ จ�ำกัด*

บริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์อาคเนย์
จ�ำกัด” **

บริษัท โรงพยาบาล
ชลเวช จ�ำกัด***

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย

500

300

100

100

100

100

96.38

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จ�ำนวนเตียง

ให้บริการด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล สถาน
พยาบาลและคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการมีรายละเอียดดังนี้
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
- จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
รวม

26
134
26
186

ให้บริการด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีราย
ละเอียดดังนี้
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
รวม

100
100

ให้บริการด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีราย
ละเอียดดังนี้
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12  
รวม

100
100

ให้บริการด้านการแพทย์ ปัจจุบันเปิดด�ำเนินการ
เป็นคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมี
รายละเอียดดังนี้ (ซึ่งอาคารโรงพยาบาลอยู่
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง)
-คลินิกจุฬารัตน์ อาคเนย์
รวม
ให้บริการด้านการแพทย์ โดย สถานพยาบาลที่ได้
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดังนี้
- สถานพยาบาลชลเวช
รวม

-

-

28
28
414

หมายเหตุ : * ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557  **จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556  และเปิดด�ำเนิน
การคลินิกเวชกรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ระหว่างรอการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ***ได้มีการซื้อกิจการบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเดิม
16.50 ล้านบาท และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 16.50 ล้านบาท เพิ่มเป็น 100 ล้านบาทเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
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รายละเอียดการด�ำเนินธุรกิจอื่น
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์
จ�ำกัด (มหาชน)

1,100

-

บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด

30

100

น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์

บริษัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ�ำกัด*

7

50

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- บริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา”
- บริการด้านการเสริมความงามและศัลยกรรมตบแต่ง
- ฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์
อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ

หมายเหตุ : *ช�ำระบัญชีและปิดกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่  26 กันยายน พ.ศ. 2556

แผนการด�ำเนินโครงการในอนาคต
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1.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัตถุประสงค์
การด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป “The Star of  the East” ซึ่งมีความโดดเด่นในด้าน
ธรรมาภิบาล ด้านการเติบโตในอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาคตะวันออก และในจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพ
ของการให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Patient Focus) ในราคาที่ยุติธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็น
ส�ำคัญ (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผ่านศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

-  เป็นผู้น�ำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care)โดยเน้น Excellent Center, Specialist Clinic และ
ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) ตามมาตรฐาน
การรับรองของสหรัฐอเมริการวมถึงมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และ
มีผลงานเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและเป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain Hospital) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน(Sustainable Growth) และบริหารเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป
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พันธกิจ

1. ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้รับบริการประทับใจ
2. สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital   
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พนักงานมีความสุข

ค่านิยม (Core Values)

8 ประการของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (PRACTICE)

P = Patient Safety : ผู้น�ำและพนักงานทุกระดับในองค์กรเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยปลอดภัยเป็นเรื่อง
ที่ส�ำคัญที่สุดอันดับแรก
R = Respect : เคารพและเข้าใจความต้องการ ความคิดเห็น เสียงสะท้อน สิทธิผู้ป่วยต่างๆ รวมถึงพนักงานทุกๆคนและ
ตอบสนองเป็นอย่างดี
A = Accountability : มีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์เป็นหัวใจจากทุกๆ ภาคส่วน
C = Community & Environmental Responsibility : แสดงความรับผิดชอบสุขภาพชุมชนรวมทั้งคนในองค์กร
และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่ส�ำหรับลูกหลาน
T = Team Work : ท�ำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
I = Innovation & Improvement : พัฒนาและความคิดใหม่ๆให้ทันสมัยไม่ตกยุครวมทั้งโอกาสพัฒนาตลอดเวลา
C = Communication : การสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ
E = Empowerment : สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย  เพื่อสามารถตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นย�ำลดความพลาด
พลั้งต่างๆ

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้น�ำในการให้บริการเครือข่ายด้านสุขภาพ
ที่มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวันออก (The Star of the East)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ปี 2555

- บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ส่วนต่อขยายบนที่ดินที่ซื้อไว้ในปี 2552 โดยอาคาร
แห่งใหม่จะมีห้องผ่าตัดที่มีความทันสมัย รวมถึงมีการเพิ่มศักยภาพแก่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา แล้วเสร็จในปี
2557
- บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด เปิดสาขาคลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 เพื่อรองรับลูกค้าในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์  
- บริษัทฯ สั่งซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice Computed Tomography Scan : 64-Slice CT Scan)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาการเจ็บป่วยภายในร่างกายอื่นๆ
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ�ำนวนรวม 391 ล้านบาท โดยจ่ายในรูปเงินสดจ�ำนวน 149 ล้านบาทและหุ้นปันผล
จ�ำนวน 242 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 220 ล้าน
หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ล้านหุ้น
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- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 1 หุ้นต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียน
ทั้งหมดรวม 1,100 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 880 ล้านหุ้น
- บริษัทฯ รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลเพื่อการปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ส่งผลให้โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ
- บริษัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ�ำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯได้หยุดการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ ร่วมกับทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเปิดให้บริการฟอกไตภายใต้การด�ำเนินงานของตนเองและช�ำระบัญชีและปิดกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2556
- บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของของ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด จ�ำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด จาก
กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ ท�ำให้บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม รายการระหว่างกัน)
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ซึ่ง
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และได้ด�ำเนินการยื่นขอการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ
เปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการให้บริการที่ส�ำคัญได้แก่ การอัลตราซาวด์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การสวนหลอด
เลือดหัวใจ (ท�ำบอลลลูน) รวมถึงการผ่าตัดหัวใจที่มีความซับซ้อนสูง
2556		
- เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 2 งาน มูลค่า 43 ล้านบาท ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ปัจจุบัน เพื่อรองรับแผนการขยายโรงพยาบาลในอนาคต
- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดรวม 1,100 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 1,100
ล้านหุ้น
- เดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3
- เดือนกันยายน 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด จากเดิม 2 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาทเพื่อรองรับการ
เติบโต
- เดือนกันยายน 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด จากเดิม 105.5 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท
เพื่อรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด จากเดิม 85 ล้านบาทเป็น
300 ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล
- เดือนกันยายน 2556 จัดตั้งบริษัท กบินทร์บุรีการแพทย์ จ�ำกัด (ชื่อใหม่บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด) ด้วยทุน
จดทะเบียน 300 ล้านบาทเรียกช�ำระแล้ว 75 ล้านบาท( บริษัทฯถือหุ้น 100% )เพื่อด�ำเนินการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้
ชื่อทางการค้า “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์” ทั้งนี้ มีแผนการก่อสร้างให้เป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า
100 เตียงเพื่อรองรับศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดปราจีนบุรีในอนาคต   หลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัดแล้วเสร็จ ได้ด�ำเนินการซื้อที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ดินประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มูลค่า
19.81 ล้านบาทตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และแปลงที่ 2  เนื้อที่ดินประมาณ 21 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
มูลค่า 53.42 ล้านบาทตั้งอยู่บนถนน 304 อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
จุฬารัตน์อาคเนย์ (คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้กลุ่มแพทย์ในท้องที่และนักธุรกิจที่มีความสนใจ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด  โดยบริษัทฯจะลดสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จากมติดังกล่าวหลัง
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯจะถือหุ้นบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการร่วมทุน
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- เดือนพฤศจิกายน 2556 อนุมัติให้บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด (บริษัทย่อยถือหุ้น 100%) เข้าซื้อหุ้นบริษัท โรงพยาบาล
ชลเวช จ�ำกัด ซึ่งเป็นสถานพยาบาลเอกชนที่เปิดด�ำเนินการมา 34 ปีมีเตียงรองรับผู้ป่วย 28 เตียง ตั้งอยู่ที่ซอยหน้าวัดต้นสน
ถนนอัคนิวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จังหวัดชลบุรี มีทุนจดทะเบียน 16.5 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 165,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาทมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในราคาหุ้นละ 360 บาท จากมติดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด ด�ำเนินการรับโอนหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด จ�ำนวนทั้งสิ้น
159,628 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัดคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้ง
สิ้น 57.46 ล้านบาทและภายหลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัดมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
- เดือนธันวาคม 2556  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เปิดศูนย์รักษามะเร็ง พร้อมลงทุนติดตั้งเครื่อง HIFU (High Intensity Focused
Utrasound) เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษามะเร็งในช่องท้อง ส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่พร้อมเข้ารับการผ่าตัด

ปี 2557

- เดือนมกราคม 2557 อนุมัติให้บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด (บริษัทย่อยถือหุ้น 100%) เข้าซื้อหุ้นบริษัท อาคเนย์ เมดิคอล
เซอร์วิส  จ�ำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยมูลค่า 42 ล้านบาท ข้อมูลของบริษัท อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส  จ�ำกัดจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ปัจจุบันยังมิได้เริ่มด�ำเนินการประกอบธุรกิจ มี
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 13.2 ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 132,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
บริษัท อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส  จ�ำกัดมีสินทรัพย์เป็นที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ดินประมาณ 15 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ตั้งอยู่
บนถนน 304 อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามบัญชี 40 ล้านบาทอ้างอิงจากงบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (ราคาประเมินที่ดินแปลงดังกล่าวจากบริษัทผู้ประเมินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานกลต.มีมูลค่า 59.78 ล้านบาท
ประเมิน ณวันที่  18 ธันวาคม 2556)ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการซื้อบริษัทฯดังกล่าว
- เดือนมกราคม 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดบริการคลินิกรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่
- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด ด�ำเนินการรับโอนหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัดภายหลังการ
รับโอนบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
- เดือนเมษายน 2557  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา
- เดือนเมษายน 2557 เปิดบริการคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์อาคเนย์
- เดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด จากเดิม 300 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาทเพื่อ
รองรับแผนการขยายอาคารของบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด(บริษัทย่อย)
- เดือนกรกฏาคม 2557 บริษัทฯได้รับรางวัลAsia’s 200 Best Under A Billion จากนิตยสาร Forbes Asia
- เดือนกันยายน 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด จากเดิม 16.50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาทเพื่อ
รองรับแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล  และซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6 ห้องที่ติดกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพื่อเตรียมขยาย
พื้นที่การให้บริการ
- เดือนธันวาคม 2557  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับรางวัลจากบริษัท เอ ไอ เอ (AIA Award)

หมายเหตุ: 1/ ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2545 ก�ำหนดให้ใช้
ชื่อสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนว่า”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกิน 30 เตียงให้ใช้ชื่อ “สถานพยาบาล”
และสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกิน 30 เตียงขึ้นไปให้ใช้ชื่อ “โรงพยาบาล”
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่บริษัท คอนวีเนียนซ์
ฮอสพิทอล จ�ำกัด บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด และ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด และบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด  และ
มีบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ลงทุนผ่านบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัดอีกหนึ่งแห่ง  โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นแสดง
ดังแผนภาพ
แผนภาพที่ 1-1 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (โครงการอนาคต)

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มบริษัทไม่มีการพิ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
โครงสรางรายได
บรษิทัฯ มรีายไดเพมิขนึอยางตอเนอืง โดยรายไดจากการประกอบกจิการโรงพยาบาลของ บรษิทัฯ ตงัแตปี 2555 ถงึปี 2557 แสดงดงัตาราง

แผนภาพท่ี 2-1 : โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ตง้ัแต่ ปี 2555-2557

2,671.70
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด บริษัท บางปะกง
เวชชกิจ จ�ำกัด และบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด   และมีบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ลงทุนผ่าน
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัดอีกหนึ่งแห่ง ด�ำเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่ผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และ
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี รวมถึงพื้นที่บริเวณรอบสนามบิน
สุวรรณภูมิ   ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีโรงพยาบาลจ�ำนวน 3 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจ�ำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง และ
มีเตียงรองรับผู้ป่วย 414 เตียง  
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษัทฯทั้งสามแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริการ่วม
ด้วย
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตาม
โครงการประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม    ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก เป็นต้น โดยโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 12 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะการให้บริการได้ดังต่อไปนี้

(1) คลินิกอายุรกรรม

• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11)* : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
• คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9,11)* : ให้บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอายุรกรรม
เฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผิวหนัง, โรคมะเร็ง, โรคติดเชื้อ, โรคทางเดิน
หายใจ, โรคข้อและรูห์มาติสม์, โรคระบบต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรคไต, โรคภูมิแพ้, โรคเลือด

(2) คลินิกศัลยกรรม

• คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป
รวมทั้งการผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง (laparoscopie surgery), ศัลยกรรมมือ,ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบ
ประสาท, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า, ศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศัลกรรมหัวใจและหลอดเลือด,  
ศัลยกรรมมะเร็งนรีเวช, ศัลยกรรมมะเร็งทั่วไป, ศัลยกรรมเต้านม, ศัลยกรรมจักษุ, ศัลยกรรม หู คอ จมูก

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

ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*
คลินิกโรคภูมิแพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
คลินิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
ศูนย์เลเซอร์จักษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกสูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกโรคล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)*
ศูนย์ไตเทียม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกกายภาพบ�ำบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกโรคกระดูกและข้อ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*

(6) ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่และรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่
(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้บริการภายใต้ จร.1,3)

ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีศักยภาพด้านสถานที่ในการให้บริการทางการแพทย์ และมีอัตราการใช้บริการแยกตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้

(1) จ�ำนวนห้องตรวจและจ�ำนวนเตียงให้บริการ
ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ�ำนวนห้องตรวจรักษา ในขณะที่
ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ�ำนวนเตียงที่ให้บริการ โดยศักยภาพในการให้บริการ
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

32

โรงพยาบาล / สาขา

จ�ำนวนห้องตรวจ

จ�ำนวนเตียงจดทะเบียน

จ�ำนวนเตียงเปิดให้บริการจริง

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานพยาบาล จุฬารัตน์สุวรรณภูมิ
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 2
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4
สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 5

5
3
28
3
5

26
134
26

19
134
26

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9

1
2
25

100

100

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 11
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12
สถานพยาบาลชลเวช

รวม

16
2
3

100
28

86
11

93

414

376

(2) อัตราการใช้บริการ
อัตราการใช้บริการของกลุ่มผู้ป่วย ประเมินจากจ�ำนวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศักยภาพในการให้บริการสูงสุด โดยแยกเป็น
กลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกและกลุม่ ผูป้ ว่ ยใน ทัง้ นี้ ในปี 2555 และ 2556  และ 2557 กลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกมีอตั ราการใช้บริการลดลงจากร้อยละ 72.5 เป็นร้อยละ
70.9 และร้อยละ 69.0 เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มจ�ำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ป่วยในปี2555 และ 2556มีอัตราการใช้บริการ (อัตราการครองเตียง) ลดลงจากร้อยละ 84.0 เป็นร้อยละ 76.0 ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจาก
บริษัทฯ เพิ่มจ�ำนวนเตียงเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น   ปี 2557 บริษัทฯมีนโยบายเพิ่มจ�ำนวนเตียงเพื่อรองรับการให้
บริการผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น อัตราการใช้บริการ(อัตราการครองเตียง)ปี 2556 เทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76.0 เป็นร้อยละ 81.7

กลุ่มผู้ป่วยนอก
จ�ำนวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) *
จ�ำนวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุด (ครั้ง) **
จ�ำนวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง (ครั้ง)
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ)

2555

2556

2557

79
365
2,018,450
1,464,299

84
365
2,152,587
1,525,557

93
365
2,370,060
1,634,407

72.5

70.9

69.0
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กลุ่มผู้ป่วยใน
จ�ำนวนเตียงเปิดใช้บริการจริง (เฉลี่ย) *
จ�ำนวนวัน
ความสามารถในการรับผู้ป่วยในสูงสุด (เตียง)
จ�ำนวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง (เตียง)
อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ)

2555

2556

2557

341
365
124,465
104,569

363
365
132,495
100,678

376
365
137,240
112,067

84.0

76.0

81.7

หมายเหตุ : * จ�ำนวนห้องตรวจและจ�ำนวนเตียงเปิดใช้บริการจริง ค�ำนวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
** ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประเมินโดยผู้บริหารบริษัทฯ ประมาณ 70 ครั้งต่อห้องต่อวัน

บริการสปา
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสปา จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บริษัทฯ จึงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และสถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้เป็นที่ตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา” ให้บริการ 3 กลุ่ม คือ
บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่มีความช�ำนาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ จุฬารัตน์ เฮลท์ สปา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
10.00 น. ถึง 21.00 น.

ธุรกิจจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
และธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล
บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด (“ไทยแอมดอน”) ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายเครื่องมื่อและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัดไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน สินค้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น�ำเข้าโดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี
ไทยแอมดอนอยู่ระหว่างการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนการจัดจ�ำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลแห่งอื่นในอนาคต  
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังด�ำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่
มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
กลยุทธ์ทางการตลาด
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ด�ำเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การน�ำบริการและการรักษาพยาบาลให้เข้าถึง
ประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพื้นที่ที่ตั้งของโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริการทั้งระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก และ
ตั้งเป้าที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป “The Star of the East” และเป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพ
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ของการให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Patient Focus) ในราคาที่ยุติธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็น
ส�ำคัญ (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโคควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผ่านศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง
ปัจจุบัน สถานพยาบาลของบริษัทฯที่จัดอยู่ในระดับทุติยภูมิรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถให้บริการตรวจรักษาในระดับตติยภูมิExecellent Center   ในส่วนของคลินิก
ศัลยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยที่อยู่ในภาวะวิกฤติและศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบ
วงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 12
แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ   เขตลาดกระบัง(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จังหวัด
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อ�ำเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไป
ถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ�ำเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  
จังหวัดฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ�ำเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง) จังหวัดปราจีนบุรี และอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เห็นได้ว่าพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อยู่ในเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตามโครงการ
ประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์
รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก

ลักษณะลูกค้า
(1) ลูกค้าทั่วไป ประกอบด้วย

• กลุ่มลูกค้าเงินสด : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ
ประชาชนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท�ำงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
• กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้นสังกัดได้ท�ำสัญญาข้อตกลงไว้กับทางบริษัทฯ
ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดย
บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้นสังกัดหรือบริษัทประกันโดยตรง ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าคู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของธุรกิจประกัน และจากกระแสการดูแลสุขภาพ
• กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : ได้แก่ ผู้เจ็บป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งเข้ารักษา
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว
และถนนบางนา-ตราด ซึ่งมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และท�ำให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่งรถพยาบาลไปให้บริการในที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากบริษัทประกันที่ท�ำประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ แก่ผู้เจ็บป่วยหรือคู่กรณีของผู้เจ็บป่วย
• กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการท�ำงาน : ได้แก่ พนักงานของบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอาการเจ็บ
ป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�ำงาน ซึ่งเข้ารับการรักษาตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิก
ศัลยกรรมมือและกระดูกของบริษัทฯ มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บที่มือและการต่ออวัยวะ
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (Micro Surgery) สามารถให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
จากการท�ำงาน ในภายหลัง
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(2) ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ

• กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม : ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งก�ำหนดให้ลูกจ้างต้องถูกหักเงินค่าจ้าง
รายเดือนและน�ำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม โดยลูกจ้างที่ถูกหักเงินดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ที่อยู่ในเครือข่ายประกันสังคมซึ่งลูกจ้างได้เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยประกันสังคมจะได้รับค่า
บริการทางการแพทย์จากส�ำนักงานประกันสังคมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ณ ปี 2557 มีอัตรา 1,460
บาทต่อคนต่อปี) และค่าบริการส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์
และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ)
• ปี 2557 บริษัทฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้การดูแลประมาณ 326,783 ราย โดยภายหลังจากที่โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 บริษัทฯ สามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผู้ประกัน
ตนตามเกณฑ์ของส�ำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ 444,000 คน  ทั้งนี้ภายหลังการขยายโครงการในอนาคต
แล้ว บริษัทฯ อาจสามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผู้ประกันตนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเร่ง
ขยายกลุ่มลูกค้าประกันสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นหลัก  
• ลูกค้าตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เฉพาะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ในกรณีศูนย์รับ
ส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นการรับส่งต่อผู้ป่วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ
โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรคหัวใจที่มีการรอนาน ทั้งนี้โรงพยาบาลจะได้รับค่า
บริการทางการแพทย์จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ (Relative Weighted )
ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ส่งตัว ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ หรือนอกเขตพื้นที่ และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพิ่ม

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สภาวะอุตสาหกรรม

แนวโน้มของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเกิดการควบรวมหรือร่วมมือกันเป็นเครือข่ายให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 1-2 ปี เพื่อปรับตัวรับ
ต่อการเปิดตลาดเสรีอาเซียน โดยในอนาคตอาจจะเหลือโรงพยาบาลกลุ่มใหญ่เพียง 2-3 กลุ่มในเมืองไทย เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใดไม่มี
เครือข่ายคงจะล�ำบาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เกิดใหม่ ถ้าไม่มีเครือข่ายหรือพันธมิตรจะเสียเปรียบในการแข่งขันทันที เนื่องจากจะท�ำให้การ
ต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นภาพพจน์ของการรับบุคลากร การจัดซื้อยา และเครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงการแชร์ข้อมูลและโนว์ฮาวต่างๆ จะสู้กับ
โรงพยาบาลที่มีเครือข่ายไม่ได้
ข้อมูลจากการท�ำวิจัยของบริษัทบอสตัน คอนเซ้าท์ติ้งกรุ๊ป พบว่า ในปี 2555 จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการด้านการ
แพทย์ในไทยคิดเป็นมูลค่า 4.5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 25% ของรายได้ทั้งโลก ขณะที่ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็เติบโตขึ้น
เรื่อยๆเช่นกัน เพราะคนมีก�ำลังซื้อมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์บางแห่งเติบโตมากกว่า 25% ขณะที่ลูกค้าต่างชาติเข้ามา
มากกว่าปีละ 1.5 ล้านคน
ปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงกดดันให้โรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กที่มีอยู่ในเมืองไทยประมาณ 250-280 โรง และส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่
ไม่มีเครือข่ายต้องปรับตัวและมองหาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง ทั้งในแง่ของมาตรฐานในเชิงบริหารจัดการ
และลดต้นทุนบริการ เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคาดว่าภาพการเจรจา
เพื่อหากลุ่มหรือเครือข่ายจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งการรวมเป็นเครือข่ายหรือการควบรวมกิจการโรงพยาบาลมีทั้งข้อดีและเสีย ข้อดีคือ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เพราะการมี
ขนาดที่ใหญ่จะช่วยลดต้นทุน และแชร์เซอร์วิส รวมไปถึงเทคโนโลยีร่วมกันได้
แต่ข้อเสียคือ อาจจะท�ำให้ราคาในการรักษาเพิ่มขึ้นได้ เพราะถ้าโรงพยาบาลกลุ่มนี้สามารถคุมตลาดได้ก็จะก�ำหนดราคาได้
ขณะที่ปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกประการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นปัจจัยที่ยังคงมีอยู่ในธุรกิจ ก็คือ
จ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลเอกชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนจ�ำเป็น
ต้องมีการดึงบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปพร้อมๆกับมีการดึงบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเองอีกด้วย โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ในอนาคตจะเป็นตัวแปรส�ำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติ
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้เกิดโรคระบาดที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วท�ำให้เกิดกระแสความวิตกกังวล รวมถึงสภาพสังคมที่มีการรับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วผ่าน Social Media ส่งผลให้คนในสังคมให้ความส�ำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง มี
การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ทานอาหารนอกบ้าน ไม่ออกก�ำลังกาย และมีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย   และ
ปัจจุบันภาวการณ์เจ็บป่วยทั้งโรคติดต่อ และโรคทั่วไปที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ยิ่งตอกย�้ำถึงความต้องการบริการด้านสุขภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผุ้สูงอายุในปี 2560 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 15% ของจ�ำนวนประชากรหรือประมาณ 10
ล้านคน และในปี 2565 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 19% ของจ�ำนวนประชากรหรือประมาณ 13.50 ล้านคน  ดูจากแผนภาพ 2-2
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพมองเห็นความต้องการด้านสุขภาพที่สูงขึ้นทั้งโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อที่
พบมากในผู้สูงอายุ อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดอื่นๆ เช่น หลอดเลือดหัวใจ  
หลอดเลือดสมอง และจากการที่มีมนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นก็จะมีความเสี่ยงในการตรวจพบโรคมะเร็งสูงขึ้น ผู้หญิงก็จะพบมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปากมดลูก ส่วนในผู้ชายจะพบมะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้คนกลุ่มหนึ่งหันมา
สนใจและให้ความส�ำคัญกับการป้องกันโดยการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

แผนภาพที่ 2-2 : สัดส่วนประชากรแยกตามช่วงอายุ
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ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่สังคมทุกภาคส่วน ซึ่งภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญมา
ตลอด โดยระบบการให้บริการหลัก ได้แก่
• ระบบประกันสังคม : ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน โดยครอบคลุมในเรื่องการเจ็บป่วยทุพพลภาพ การประสบ
อันตราย หรือการตาย ทั้งส่วนที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่อง กับการท�ำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และ
การว่างงาน ทั้งนี้ ระบบประกันสังคมดูแลโดยส�ำนักงานประกันสังคม ระบบประกันสังคมในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2515
เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนเพื่อดูแลผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากการท�ำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายความคุ้มครองดูแลจน
ครบทุกจังหวัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จากนั้นมีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2
กันยายน 2533 เป็นต้นมา
• ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความ
ดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอื่นๆ โดยระบบนี้เน้นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นหลัก ทั้งนี้
หน่วยงานที่ดูแลระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้แก่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ : ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของระบบสวัสดิการข้าราชการ การดูแลจะครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา รวมถึงบุตร-ธิดา ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ทั้งนี้ ระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดูแลการเบิกจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แผนภาพที่ 2-3 : จ�ำนวนผู้มีสิทธิตามระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ (เฉพาะ 3 สิทธิหลัก)

แหล่งที่มา : ศูนย์ทะเบียน ส�ำนักบริหารกองทุน, ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต
(1) โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

• การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) : แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558
จะท�ำให้ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน โรงพยาบาลในประเทศไทยมี
มาตรฐานการรักษาและการให้บริการในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการ รวมถึงการมีบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการแพทย์
และการให้บริการ
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต�่ำกว่าประเทศอื่น : แผนภาพที่ 2-3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวม (ทั้งค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ และค่าใช้จ่ายภาคเอกชน) ของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งจากการเปรียบ
เทียบ พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนดังกล่าวร้อยละ 4.06 ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศ (ร้อยละ 10.05) และต�่ำกว่าประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้น อินโดนีเซีย และพม่า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.72 และร้อยละ 2.0 ตามล�ำดับ) โดยนโยบายของภาครัฐใน
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงกระแสการดูแลสุขภาพ เป็นผลให้อัตราการใช้จ่ายด้าน
สุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
• สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนเพิ่มขึ้น : จากมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีขึ้นท�ำให้อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่
อัตราการเกิดลดต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสัดส่วนผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยจากแผนภาพที่ 2-2 แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์สัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในปี 2555 เป็นร้อยละ
23 ในปี 2570 โดยการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุจะเป็นผลให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนแนวโน้มการขยายตัว
ของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคต

แผนภาพที่ 2-4 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP (%) เปรียบเทียบประเทศต่างๆ (ปี2555)

แหล่งที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สภาวะการแข่งขัน

บริษัทฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โดย
พืน้ ทีด่ งั กล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่
โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์

โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3

โรงพยาบาลปิยะมินทร์
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลรัทรินทร์
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�้ำ
โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลบางนา 1
โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
โรงพยาบาลบางนา 2
โรงพยาบาลโสธราเวช

ที่ตั้ง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา

จากการที่มีจ�ำนวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่เดียวกัน เป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ มีความได้เปรียบในหลายด้าน ได้แก่
• บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายด้าน และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มี
มาตรฐานอาทิเช่น
- คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งนี้
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท เป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงใน
เขตภาคตะวันออก
- ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การใส่ขดลวดและท�ำ
บอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยหัวใจ ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย ซึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย  
    วิกฤติทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้น  
• ความเพียบพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และสถานที่ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มีความทันสมัยและครบครัน
จ�ำนวนห้องตรวจผู้ป่วยและจ�ำนวนเตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง เพียงพอต่อการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อีกทั้งการ
จัดบรรยากาศของสถานที่ในโรงพยาบาลมีความสวยงาม เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภัย  
• ท�ำเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษัท ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท�ำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมาถึงได้อย่างสะดวก
สบาย
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กลยุทธ์การแข่งขัน

สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านคุณภาพในการให้บริการ และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและ
ปรับกลยุทธ์การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

(1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 9 แห่ง ตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีศักยภาพ กระจายอยู่ใน
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพฯ (เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเขตชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอยู่
ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยตามโครงการภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเครือข่ายของบริษัทฯยังส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็น
ต่อไปนี้
• การบริหารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ จากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจรักษาบาง
รายการร่วมกัน
• การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาใน
แต่ละสาขา เพื่อน�ำสินค้ามาใช้ทดแทนกันในกรณีขาดแคลน
• การบริหารบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถหมุนเวียนไปยัง
โรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป อาทิ ลูกค้าเงินสด ลูกค้าคู่สัญญา ลูกค้ากองทุนเงินทดแทนฯ เป็นต้น และ
กลุ่มลูกค้าโครงการสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งการมีแหล่งที่มาของรายได้หลากหลาย ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ มีความสม�่ำเสมอ และเป็นผลให้
บริษัทฯ บริหารและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นโยบายหลักของบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
ลูกค้ากลุ่มทั่วไป เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีอัตราก�ำไรสูงกว่ากลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 55 ร้อยละ 51 และร้อยละ 51 ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ แม้สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปลดลงในปี 2556
และปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2555 เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถขยายอาคารให้รองรับการเติบโตของผู้ป่วยได้ทันทีตามแผนการขยายอาคาร
โรงพยาบาลซึ่งการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ 3 ปีซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559 แต่มูลค่ารายได้และ
จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 รายได้จาก
กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 1,030.25 ล้านบาท เป็น 1,363.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.03 ต่อปี บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มจ�ำนวน
ผู้ป่วยทั่วไปโดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัย รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายใน
การให้บริการ เช่น การให้บริการศูนย์หัวใจครบวงจร ศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์มะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น การตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแล และการใช้ชีวิตที่ลดปัจจัยเสี่ยง   รวมถึงการให้ส่วนลดแก่ผู้ป่วยที่ท�ำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ

(3) คุณภาพการให้บริการ

คุณภาพการให้บริการเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัจจัยดังกล่าว โดยได้มีการ
ก�ำหนดเป็นนโยบายส�ำหรับการให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพดังนี้
• การให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
• การประเมินผู้ป่วย การวิเคราะห์ การวินิจฉัย แผนการรักษา และการประเมินซ�้ำที่มีประสิทธิภาพ
• การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
• การจ�ำหน่ายผู้ป่วย รวมถึงการดูแลภายหลังจากการเริ่มรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้ก�ำหนดมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (World Health Organization
: WHO) ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวช
ระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการแก่
ผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามปลูกฝังให้บุคลากรมี
จิตบริการ ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   
นอกจากนี้ จากการพัฒนายกระดับคุณภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
ตามล�ำดับได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission
Internation)จากสหรัฐอเมริกา   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อ
เนื่อง เพื่อความพร้อมในการจัดหาเครื่องมือต่างๆที่มีความทันสมัย และช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจรักษาโรคให้ถูกต้องแม่นย�ำมากยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการสรรหาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทั้งทีมพยาบาลและบุคลากรสนับสนุน ซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ เพื่อความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจ�ำ 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า จะต้องเข้าอบรมความรู้ในการให้บริการตามโปรแกรมที่ก�ำหนดอย่าง
ต่อเนื่อง  

(4) การก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล

บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับชนิดและความรุนแรงของโรค และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับ
โรงพยาบาลแห่งอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านอัตราค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
คุณภาพในการให้บริการได้

(5) การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างการรับรู้ในความสามารถและ
คุณภาพการบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้ออกบูธท�ำกิจกรรม รวมทั้งจัดงานนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง   
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทที่ส�ำคัญต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหนึ่งของชุมชน ที่มีหน้าที่ตอบแทนต่อสังคม ดัง
เห็นได้จากปรัชญาการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยปรัชญาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดผ่านทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงาน
ของภาครัฐในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้ง ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นประจ�ำและต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประชาชนในชุมชน อาทิเช่น การจัดให้มีการจัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานที่นอกโรงพยาบาล ให้แก่
ประชาชนทั่วไปและพนักงานของบริษัทลูกค้า อาทิเช่น การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับบุคคล
ทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่อสม.ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบของที่ตั้งของโรงพยาบาล  สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ และ การจัด
อบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกแก่มารดาที่ตั้งครรภ์โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษา
ประชาชนในชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้พยายามปลูกฝังให้บุคลากรทุก
คนใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลือง รวมทั้งน�ำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

(6) ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในท�ำเลที่เหมาะสม โดยสถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
และอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท�ำให้สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีการจัดสรรพื้นที่
โรงพยาบาลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีรถพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อม ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นในกรณี
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งสิ้น 3 แห่ง และมีสถานพยาบาลและคลินิกที่ด�ำเนินการโดย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ�ำนวน 9 แห่ง ท�ำให้ลกู ค้ากลุม่ โครงการประกันสังคมได้รบั ความสะดวกในการเข้าใช้บริการได้ทกุ สถานบริการในกลุม่ บริษทั
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(7) การควบคุมต้นทุน

เนื่องจากรายได้จากลูกค้าโครงการประกันสังคม รัฐบาลได้ก�ำหนดอัตราจ่ายเหมารายคนจากการจัดสรรตามนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น
ผลการด�ำเนินงานของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการรักษาพยาบาล โดยที่ยังคงคุณภาพการรักษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ การท�ำให้ผู้ป่วยปลอดภัยโดยไม่สิ้นเปลือง โดยได้จัดตั้งกิจกรรม
“การประกันคุณภาพที่ไม่สิ้นเปลือง” และให้มีการทบทวน รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและการ
ลดต้นทุน อีกทั้งการที่ บริษัทฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการร่วมกัน  

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ยาและเวชภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะท�ำ
หน้าที่รวบรวมปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการ และส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหา ซึ่งแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของ
บริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จัดซื้อผ่านระบบประมูล และจัดซื้อโดยตรง
การจัดซื้อผ่านระบบประมูล บริษัทฯ จะร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯหลายแห่ง เพื่อรวมปริมาณในการจัด
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในระดับสูง ท�ำให้สามารถเพิ่มอ�ำนาจต่อรองด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทฯ รับหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมปริมาณความต้องการยาและเวชภัณฑ์ จากนั้น บริษัทฯ จะเชิญผู้จัดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ยื่นซองประมูล โดยใช้วิธีการ
ประกวดราคาผ่านระบบออนไลน์ และท�ำการเลือกผู้จัดจ�ำหน่ายที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงท�ำสัญญากับผู้จัดจ�ำหน่าย
ที่ชนะการประมูล ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดซื้อ บริษัทฯ และโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ร่วมส�ำหรับประเมินและพิจารณาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้า
ร่วมประมูล ซึ่งในการพิจารณาการประมูลในแต่ละครั้ง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านราคา และคุณภาพตาม
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งช่วยส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ยาและเวชภัณฑ์บางส่วน บริษัทฯ จะจัดซื้อโดยตรงจากผู้จัดจ�ำหน่าย ไม่ผ่านระบบประมูล ซึ่งส่วนใหญ่การจัดซื้อวิธีนี้จะใช้
กับการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่บริษัทฯมีปริมาณความต้องการใช้จ�ำนวนไม่มาก ผู้จัดจ�ำหน่ายจึงไม่น�ำยาหรือเวชภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมระบบ
ประมูล หรือเป็นยาที่เป็นลักษณะยาต้นแบบ (Original Drugs) ซึ่งเป็นยาน�ำเข้าราคาแพงที่ต้องสั่งซื้อเป็นกรณีเฉพาะ
การบริหารจัดเก็บสินค้าคงคลังของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายส�ำรองยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีความถี่ของการใช้สูง ให้อยู่ในระดับเพียงพออย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้ระบบการหมุนเวียนยา
และเวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา เพื่อน�ำมาใช้ทดแทนกันในกรณีขาดแคลน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดระบบดูแลจัดเก็บสินค้า
คงคลังเพื่อการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภัณฑ์นั้นๆ และท�ำการ
ป้องกันการสัมผัสกับแสงโดยตรง เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์มีอายุการใช้งานตามที่ระบุ ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้จัดจ�ำหน่าย จึงได้รับบริการหลังการขายในระดับที่ดี และมีการประกันคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ โดยสามารถเปลี่ยนคืนได้หากมีปัญหา
ด้านคุณภาพ รวมถึงสามารถเปลี่ยนคืนยาที่ใกล้หมดอายุได้
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานทุกเดือนเพื่อติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกล้หมดอายุ โดยกรณีที่มียาใกล้หมดอายุแต่
ยังมีคุณภาพดีและอายุคงเหลือที่เหมาะสม จะมีการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามยาบางประเภทที่กฎหมายก�ำหนดให้
โรงพยาบาลต้องส�ำรองยาดังกล่าวไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ ซึ่งในกรณีที่ยาดังกล่าวจะหมดอายุ จะถูกส่งไปท�ำลายตามขั้นตอนต่อไป  
บริษัทฯ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดจากผู้จัดจ�ำหน่ายภายในประเทศ และมีการจัดส่งสินค้าภายใน 3 ถึง 7 วัน หรือในกรณีเร่งด่วน
สามารถจัดส่งให้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยทั่วไป บริษัทฯ ได้รับเครดิตทางการค้าจากผู้จัดจ�ำหน่ายระหว่าง 30 ถึง 90 วัน
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ในด้านการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายนั้น บริษัทฯ พึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายแต่ละรายในระดับต�่ำ  เนื่องจากไม่มีผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดรายหนึ่งจัดหายา
หรือเวชภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด ในระหว่างปี 2555 – 2557 และ บริษัทฯ ไม่มีข้อ
ผูกพันการซื้อยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบในอนาคต

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์  ท�ำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการ
จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้ากับผู้จัดจ�ำหน่ายหลายราย เพื่อให้ได้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital
Accreditation (HA)  ทั้งนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนจัดหา ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด  
ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์จากต่างประเทศ โดยเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทฯจัดหาผ่านบริษัท ไทยแอมดอนมีหลาย
ประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น อย่างไรก็ดี การจัดซื้อเครื่องมือทางการ
แพทย์ผา่ นบริษทั ย่อยดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital
Accreditation (HA) เช่นเดียวกัน   

บุคลากรทางการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบุคลากรทางการแพทย์รวมทุกสาขาจ�ำนวน 1,425 ท่าน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ
สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน
แพทย์และสถานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายแห่ง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว โดย
การก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การให้ทุนการศึกษาต่อแก่พนักงาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดี
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อาทิเช่น บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้การฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การด�ำเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์
เฮลท์ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อป้อนให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษัท ทั้ง 12 แห่ง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ ลดปริมาณขยะ
ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ บ�ำบัดน�้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและชุมชุนตระหนักและมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปีบริษัทฯ ได้จัดอบรมและจัดนิทรรศการ Green Hospital ขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เพื่อให้ความรู้
แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเริ่มจากการรณรงค์การปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างของ
โรงพยาบาล เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงท�ำให้อากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดี
ต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ
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วัสดุและของเสียอันตราย

การจัดการขยะและของเสียอันตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิ 1200 องศา ท�ำให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ  และวิธีการฝังกลบท�ำให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่งผล
ให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนักถึงสภาวะดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะ
เพื่อลดปริมาณการก�ำจัดขยะและการลดการใช้พลังงานทุกชนิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
มีเทน   โดยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรทุกท่านในองค์กร และจัดโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลในการท�ำลายสิ่งแวดล้อม  พร้อมจัดโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น รณรงค์การปลูกต้นไม้ทั้งภายใน
องค์กรและชุมชน รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด รวมถึงเปลี่ยนการใช้น�้ำยาเคมีที่ใช้ท�ำความสะอาดมาเป็นน�้ำยาชีวภาพ   
รณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้า และลดการถ่ายเอกสารโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาทดแทน ส่งผลให้ลดทั้งปริมาณการใช้ผงหมึก ลดการใช้
ไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และก�ำหนดนโยบายเปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอลอีดีเพื่อลดการใช้
ไฟฟ้า และลดความร้อน เพิ่มสวิทซ์กระตุกเปิดปิดไฟในส�ำนักงาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เป็นค่าคงที่ ลดการใช้ลิฟท์ ปิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน รวมถึงรณรงค์การใช้รถทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการใช้
พลังงาน เป็นต้น

การบ�ำบัดน�้ำเสีย

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทมีระบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน�้ำสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วเป็นประจ�ำ ซึ่งค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบประจ�ำปีจากส�ำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัดส�ำนักงานฯ ทุกปีตลอดมา
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนปล่อยสู่
สาธารณะ โดยน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดบางส่วนจะถูกน�ำมาใช้รดน�้ำต้นไม้และท�ำความสะอาดลานจอดรถ
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ปัจจัยความเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ  ราคาหุ้นของบริษัทฯ โดย
ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้ เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
ลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบาง
ประการที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตได้ใน
จ�ำนวนจ�ำกัด นอกจากนี้ในปัจจุบัน ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ท�ำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มี
คุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
ส่งผลให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต   
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและสุขอนามัยในการท�ำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีนโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเสริมทักษะในการท�ำงานและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบาย
ดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานที่
ให้การฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การด�ำเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

2. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่มาใช้บริการ

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาติของผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดจากมาตรฐานการให้
บริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ
ขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำแนวทางการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่
ไปกับการบริหารความเสี่ยงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ก่อนจะเกิดคดีการฟ้องร้อง ซึ่งจะช่วยจ�ำกัดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไม่มีคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการที่มีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด

3. ความเสี่ยงจากการน�ำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่
กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์
แตกต่างจากแนวทางของบริษัทฯ

แพทย์เป็นบุคคลากรหลักในการให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ ได้ท�ำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ “สัญญาการใช้คลินิค
เพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ เป็นคลินิคผู้ป่วยของแพทย์เพื่อการตรวจรักษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้บริษัทฯ โดยแพทย์ไม่ได้มี
สถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้คิดค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษัทฯ เก็บค่า
รักษาพยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวมจ่ายให้กับแพทย์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จ�ำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้หากพิจารณาตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
เงินค่าตรวจรักษาทีแ่ พทย์ได้รบั จากผูป้ ว่ ยทีม่ ารักษากับแพทย์จดั เป็นเงินได้ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพอิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร เมื่อบริษัทฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือค่าธรรมเนียมบุคคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วย และจ่ายเงินได้ดังกล่าวคืนให้แพทย์ บริษัทฯ
จึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากแพทย์
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อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้
ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องมีความรับผิดในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่มภาษีอากรในกรณีที่กรมสรรพากรมีการ
วินิจฉัยเกี่ยวกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเด็นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษีอากร  
บริษัทฯ ได้ระบุในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยให้คู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมิน
ภาษีเพิ่มเติมที่อาจเกิดแก่บริษัทฯ อันเกิดจากกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย

4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดมีการ
ควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการที่หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการราย
ใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดท�ำให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการแข่งขันด้านการให้
บริการและการใช้นโยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใต้ข้อตกลงของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  อาจส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้
บริการเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยการแข่งขันเหล่านี้อาจกระทบต่อบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้บริษัทฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาลของกลุ่ม
บริษัท โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง ซึ่งเป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้าน ทั้งในส่วน
ของท�ำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ รวมถึงการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้วยการเสริม
สร้างคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานตามประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) และ Joint
Commission International (JCI) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง ในปี 2555 และปี
2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามล�ำดับได้ผ่านการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 ตามล�ำดับ และในปี 2557 โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557  รวมทั้ง บริษัทฯ ยังด�ำเนินการขยาย
ขอบเขตการให้บริการแพทย์เฉพาะทาง Excellent Center Specialist Clinic อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทาง
แพทย์ทางเลือกและการให้บริการด้านความงาม อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์หัวใจครบวงจร ศูนย์มะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก
คลินิกการแพทย์แผนจีน ศูนย์ความงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนัวร์ รวมทั้งการให้บริการด้านสปา และนวดแผนไทย เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วน
ของการควบคุมต้นทุนเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการประมูลซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement)
ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ  ซึ่งจะสามารถเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองกับผู้จ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงด้านการรับช�ำระค่ารักษาพยาบาล

การให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ บริษัทฯ
จะด�ำเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ
มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลังการให้บริการได้ครบถ้วน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงด�ำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้รับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา อีกทั้งบริษัทฯ มี
หน่วยงานบริหารลูกหนี้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งหาทางออกที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ และผู้ป่วยในกรณีที่
เกิดปัญหาการช�ำระค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ลง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของบริษัท พบว่าใน ปี 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้หลักได้แก่ รายได้ค้างรับประกันสังคม จ�ำนวน
587 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 161.72  ล้านบาท ซึ่งเกิดจากส�ำนักงานประกันสังคมและกลุ่มบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงในการช�ำระหนี้ต�่ำ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต�่ำเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
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6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส�ำหรับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯได้มุ่งเน้นการให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ผ่านทางศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง ซึ่งต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจท�ำให้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลีย่ นเทคโนโลยีได้งา่ ย รวมทัง้ อาจมีคา่ ใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษาสูง
ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้ และได้มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และ
ความคุ้มค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคม  เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 40-44 ของ
รายได้รวมในปี 2555-2557   ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคมของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ระบบประกันสังคมของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความ
มั่นคงด้านเงินกองทุน โดยแนวทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลักษณะการปรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
สะท้อนต้นทุนการให้บริการแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบ ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามการปรับเปลี่ยน
นโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชดิ ผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพือ่ การพัฒนาระบบประกันสังคม ท�ำให้สามารถประเมินความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายโครงการประกันสังคม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

8. ความเสี่ยงจากการมีรายได้เหมาจ่ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง

ในปี 2555 2556 และ 2557 รายได้คา่ บริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 44.0 ร้อยละ
41.8 และร้อยละ 40.6 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ตามจากการเข้าร่วมโครงการ
ประกันสังคมดังกล่าว บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการรักษาพยาบาล แต่รายได้
ค่าบริการทางการแพทย์จากโครงการประกันสังคมถูกก�ำหนดโดยนโยบายภาครัฐและจ�ำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ที่อาจ
ผันแปรจากการย้ายถิ่นฐานของผู้ประกันตนและการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ รายได้ดังกล่าว
ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ป่วยภาระเสี่ยง และการให้บริการผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคที่มีความรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
บริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารจัดการลูกค้าโครงการประกันสังคมโดยเน้นการบริหารต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยในเบื้องต้นแก่กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังด�ำเนินการกระจายจุดให้บริการตรวจรักษาผ่านทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพื่อช่วยแก้ไขและ
ดูแลผู้ป่วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพท�ำให้สามารถส่งตัวผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลใน
กลุม่ บริษทั ซึง่ มีเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ในการวินจิ ฉัยและตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเรื้อรัง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับรายได้เหมาจ่ายที่ได้รับจากโครงการประกันสังคม นอกจากนี้ การที่
ส�ำนักงานประกันสังคมยังก�ำหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพิ่มในกรณีการให้การรักษาผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ท�ำให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วย
ดังกล่าวลดลง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไปให้มากขึ้น อันจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น
และส่งผลให้สัดส่วนกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสังคมเริ่มทยอยลดลง ท�ำให้ความเสี่ยงจากรายได้เหมาจ่ายดังกล่าวเริ่มลดลงเป็นล�ำดับ
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9. ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการ

บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งเพื่อประกอบการรักษาผู้ป่วย   ยกเว้นในส่วน
ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซึ่งมีการเช่าที่ดินบางส่วนในการประกอบธุรกิจ และในส่วนของคลินิกเวชกรรม ที่บริษัทฯ เช่าอาคารจากบุคคลอื่น
เพื่อด�ำเนินกิจการ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 ปี ถึง 3 ปี ท�ำให้มีความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก�ำหนด รวมทั้ง
ความเสี่ยงในการต่อสัญญาเช่าเมื่อครบก�ำหนด   ท�ำให้บริษัทฯ อาจต้องจัดหาสถานที่การประกอบธุรกิจแห่งใหม่ และส่งผลกระทบต่อการตั้ง
ด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนทีไ่ ด้ดำ� เนินการก่อสร้างบนพืน้ ทีเ่ ช่าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับผู้ให้เช่าพื้นที่   ท�ำให้ในอดีตบริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ซึ่งด�ำเนินการโดย
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัดได้ด�ำเนินการเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2549 และได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง
รวม 7 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่เช่า
ดังกล่าวและได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม จ�ำนวน
เท่ากับ 12.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4 ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่า
ดังกล่าวมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 ปี 2555 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติจัดซื้อที่ดินส�ำหรับขยายพื้นที่การให้บริการ
ในส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โดยบริษัทฯ จ่ายช�ำระค่าซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  และใน
เดือนกันยายน 2557 ได้ด�ำเนินการซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6 ห้องที่ติดกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพื่อเตรียมขยายพื้นที่การให้บริการ  เพื่อลด
การพึ่งพิงการเช่าพื้นที่ในอนาคต ในส่วนของพื้นที่เช่าเพื่อการด�ำเนินการคลินิกเวชกรรม บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถจัดหาสถานที่ที่มีศักยภาพ
ทดแทนหากมีการยกเลิกสัญญาเช่าของคลินิกดังกล่าว

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ด�ำเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยมโดยไม่เน้นพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมภายนอก โดยจะด�ำเนินการกู้ยืมเพิ่มเติม
ในช่วงเวลาที่มีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อน�ำมาใช้ในโครงการขยายอาคารเพื่อรองรับจ�ำนวนผู้ป่วยที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคต ภายหลังการเบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายใช้เงินกู้ยืมในสัดส่วนต�่ำเมื่อเทียบกับเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้ง
มีนโยบายพิจารณาจัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนต�่ำ 

11. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจก�ำหนด			
นโยบายการบริหาร
บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ) โดย ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผุ้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อย  40.08  ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว ซึ่งต�่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเสี่ยงข้างต้นลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัด
โครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่านจากจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการระหว่างกัน ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�ำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียด
ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. กลุ่มพลัสสินทร์
1.1 กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์
1.1.1 คุณกรรณิกา พลัสสินทร์*
1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชย์วงศ์
1.1.3 คุณสมบูรณ์ รติพาณิชย์วงศ์
1.1.4 คุณธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์
1.2 กลุ่มพลัสสินทร์
1.2.1 คุณเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์*
1.2.2 คุณสุวิมล อธิกิจ
1.2.3 นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์*
1.2.4 คุณพลสิน พลัสสินทร์
1.2.5 นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์
1.2.6 คุณปณิตตรา พลัสสินทร์
1.2.7 คุณเกียรติศักดิ์ แก่นแก้ว
1.2.8 คุณรุจี ทองประกอบ
1.2.9 คุณประยงค์ ยิ้มมาก
1.2.10 คุณศิริพร ตราศรี

440,851,430
295,758,005
199,475,040
39,134,890
38,405,420
18,742,655
145,093,425
36,858,785
32,412,260
25,372,020
17,720,585
8,625,010
17,860
10,990,800
6,104,045
2,420,860
4,571,200

40.08
26.89
18.13
3.56
3.49
1.70
13.19
3.35
2.95
2.31
1.61
0.78
0.00
1.00
0.55
0.22
0.42

รวมกลุ่มพลัสสินทร์

440,851,430

40.08

224,343,225
112,883,805
111,459,420

20.39
10.26
10.13

2. กลุ่มปัญญาพล
2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล*
2.2 คุณกอบกุล  ปัญญาพล*
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ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
จ�ำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
จ�ำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)

3 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

39,965,530

3.63

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

33,940,700

3.09

5 HSBC(SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD

28,951,500

2.63

6 กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว

25,536,900

2.32

7 JPMORGAN THAILAND FUND

22,229,900

2.02

8 CHASE NOMINEES LIMITED

17,515,400

1.59

9 กลุ่มภัยลี้
9.1 พลต�ำรวจตรีสกล  ภัยลี้
9.2 พลต�ำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้
9.3 คุณเรณุมาศ ภัยลี้
9.4 คุณฐิตยาภรณ์ ภัยลี้
9.5 คุณเสริมพล ภัยลี้

13,582,525
7,091,720
3,180,455
1,103,450
1,103,450
1,103,450

1.23
0.64
0.29
0.10
0.10
0.10

10 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล
10.1 คุณยรรยง  อมรพิทักษ์กูล*
10.2 นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล
10.3 คุณศมล อมรพิทักษ์กูล
10.4 คุณอัญชลี อมรพิทักษ์กูล

12,290,015
5,543,325
1,868,510
3,397,240
1,480,940

1.12
0.50
0.17
0.31
0.13

11 ผู้ถือหุ้นอื่น

240,792,875

21.89

1,100,000,000

100.00

รวม

หมายเหตุ: * ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 1 ได้พิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นล�ำดับที่
2-11 ตามที่เปิดเผยข้างต้นแล้ว และยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตัวแทน (Nominee)  

การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

51

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินส�ำรองตาม
กฎหมายและเงินส�ำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
ของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทย่อยหลังจากหักเงิน
ส�ำรองตามกฎหมายและเงินส�ำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และ
ความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต
ปี
ก�ำไรสุทธิ(ล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น
เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น)
รวมจ�ำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ*

2555

2556

2557

335.01
880,000,000
0.38
331.35
ร้อยละ99

414.38
1,100,000,000
0.27
297.00
ร้อยละ72

480.69
1,100,000,000
0.30
330.00
ร้อยละ69

หมายเหตุ* อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจ�ำปีนั้นๆ

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ *
2 นายแพทย์ ก�ำพล พลัสสินทร์ *
3 นาย อภิรุม ปัญญาพล *
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ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม
กรรมการบริษัท/
จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี
(ครั้ง)

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ /
จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี
(ครั้ง)

ปี 2557

ปี 2557

6/6
6/6
6/6

รายชื่อกรรมการ

4
5
6
7
8
9

นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง *
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
นาง กอบกุล ปัญญาพล
นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล
นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์
นาย มานิต เจียรดิฐ  

10 นาย สมยศ ญาณอุบล
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม
กรรมการบริษัท/
จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี
(ครั้ง)

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ /
จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี
(ครั้ง)

ปี 2557

ปี 2557

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

5/5

กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

6/6
6/6
6/6

5/5
5/5

หมายเหตุ:* กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์   นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ
สองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญบริษัท

ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

นายแพทยกําพล พลัสสินทร

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

นายแพทยยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

แพทยหญิงชุติมา ปนเจริญ

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
นายแพทยสุชาย เหลาวีรวัฒน

รองผูอํานวยการฝายการแพทย
นายแพทยสุชาย เหลาวีรวัฒน

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม /
จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
ปี 2557

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

12/12

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และกรรมการบริหาร

12/12

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 และกรรมการบริหาร

12/12

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์3
และกรรมการบริหาร

12/12

นางวันดี พิศนุวรรณเวช

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
และเลขานุการกรรมการบริหาร

12/12

นางประคอง วิจักขโณดม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

12/12

นายแพทย์ ก�ำพล พลัสสินทร์  

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2555  และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้  ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มี
การปฎิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานประจ�ำปีของบริษัท
5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม และโบนัสประจ�ำปีที่ค�ำนวณจ่ายตามระยะเวลาการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้
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(หน่วย: บาท)
คาตอบแทนกรรมการป 2557 (บาท)
รายชื่อ

ตําแหนง

กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

โบนัสประจําป

รวม

1

นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร

ประธานกรรมการ

180,000

-

200,000

380,000

2

นายแพทยกําพล พลัสสินทร

กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร

120,000

-

200,000

320,000

3

นาย อภิรุม ปญญาพล

กรรมการ

120,000

-

200,000

320,000

4

นายแพทย วิชิต ศิริทัตธํารง

กรรมการ

120,000

-

200,000

320,000

5

นายแพทย สุชาย เหลาวีรวัฒน กรรมการ

120,000

-

200,000

320,000

6

นาง กอบกุล ปญญาพล

กรรมการ

120,000

-

200,000

320,000

7

นาย ยรรยง อมรพิทักษกูล

กรรมการ

120,000

-

200,000

320,000

8

นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร กรรมการ

120,000

-

200,000

320,000

9

นาย มานิต เจียรดิฐ

ปรานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

120,000

150,000

200,000

470,000

10 นาย สมยศ ญาณอุบล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

120,000

100,000

200,000

420,000

11 นาย ชยวัฒน พิเศษสิทธิ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

120,000

100,000

200,000

420,000

12 นายแพทย พินิจ กุลละวณิชย

กรรมการอิสระ

120,000

-

200,000

320,000

1,500,000

350,000

รวม

2,400,000

4,250,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย  เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 5 รายรวมทั้ง
สิ้น  11.45 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับผู้บริหารจ�ำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น  
29.32 ล้านบาท
หมายเหตุ : ผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ในปี 2557 ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนื่องจากต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน
กับผู้บริหารรายที่สี่

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
-เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัท
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.32 ล้านบาท
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ รถประจ�ำต�ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รถประจ�ำต�ำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ  เช่น ค่าน�้ำมันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น
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บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,575 คนโดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น  370.82 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 342.34 ล้านบาท  

จ�ำนวนแพทย์ พนักงานและผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท โรงพยาบาล บริษัท คอนวีเนียนซ์
จุฬารัตน์ จ�ำกัด ฮอสพิทอล จ�ำกัด

บริษัท บางปะกง
เวชชกิจ จ�ำกัด

บริษัท โรงพยาบาล
ชลเวช จ�ำกัด

รวม

แพทย์ประจ�ำ

44

35

24

2

105

แพทย์นอกเวลา

168

95

69

35

367

พยาบาล

460

298

176

19

953

เภสัชกร

14

16

7

-

37

นักรังสีเทคนิค

6

3

3

-

12

เทคนิคการแพทย์

11

9

7

1

28

พนักงานอื่น ๆ

560

258

215

40

1,073

รวม (คน)

1,263

714

501

97

2,575

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

370.82

195.01

128.55

18.78

713.16

บริษัทฯมีการเพิ่มจ�ำนวนแพทย์และพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายพื้นที่การให้บริการ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการเพิ่มอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3   โครงการเพิ่มพื้นที่การให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ที่จะแล้ว
เสร็จในปี 2558 และปี 2559 ประกอบกับในปี 2557 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
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นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร
นายแพทยกําพล พลัสสินทร
นายอภิรุม ปญญาพล
นายแพทยวิชิต ศิริทัตธํารง
นายแพทยสุชาย เหลาวีรวัฒน
นางกอบกุล ปญญาพล
นายยรรยง อมรพิทักษกูล
น.ส.กรรณิกา พลัสสินทร
นายมานิต เจียรดิฐ
นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
นายสมยศ ญาณอุบล
นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย
นายแพทยยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
แพทยหญิงชุติมา ปนเจริญ
นางวันดี พิศนุวรรณเวช
นางประคอง วิจักขโณดม

X
/,C,M
/
/
/,//,///
/
/
/
/,AC
/,AC
/,AC
/
//,///
//,///
///
///

บริษัท

1

คอนวีเนียนซ
ฮอสพิทอล
/
X
/
/
/

2

/
X
/
/
/

บางปะกงเวชชกิจ

3
บริษัทยอย
โรงพยาบาล
จุฬารัตนอาคเนย
/
X
/
/
/

4

/
/

ไทยแอมดอน

5

/,M
/

อีลิคอน

6

/

/

/

ศมลกิจ

8

/

ปญญาพล
อินเตอรโฮลดิ้ง

7

/

/

สตีลลิ้งค
อินเตอรเนชั่นแนล

9

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

/

/,M

ซีเม็ธ

10
บริษัทที่เกี่ยวของ

/

แอนดแอคเคาทเซอรวิส

เอสเอ็มแอลคอนซัล

11

/

เอสโก-ไทย

12

/,AC

มุงพัฒนาอินเตอร
แนชชั่นแนล

13

/

คิงสเมนซี.
เอ็ม.ที.ไอ.

14-15

/

ภูผาชําทอง

14

หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษัท C คือประธานกรรมการบริหาร AC คือกรรมการตรวจสอบ / คือกรรมการบริษัท // คือ กรรมการบริหาร /// คือ ผู้บริหาร M คือ กรรมการผู้จัดการ

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

รายชื่อ

ขอมูลของการดํารงตําแหนง

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการ
ก�ำหนดหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักการการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุม
สิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิใน
การที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
ในปี 2557 บริษัทได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงราย
ละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมปี2557 14 วันและปรับปรุงในปี  2558  30 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้า
ร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดท�ำบัตรลงคะแนน
ส�ำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุม
แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการ
ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆอย่างเพียง
พอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้
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2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ เช่น
1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศแจ้งให้
ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาก�ำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรูป
แบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดโดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้เสนอกรรมการอิสระหนึง่ ท่าน เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามล�ำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความส�ำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน และมี
การด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ
5. บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อม
กับแจ้งบริษัทภายในสามวันท�ำการ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและด�ำเนินธุรกิจ
ไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่นสิทธิในการตรวจสอบจ�ำนวนหุ้นสิทธิในการรับ
ใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้
รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทันเวลาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิด
เห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของ
ผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส�ำคัญ คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้
โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อม
ทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ป่วย ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น�ำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ
พนักงาน: บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development
Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความ
รู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหาร
โดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
และการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับ
บริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างและ
มีการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายช�ำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�ำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้
วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง
สุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย
สังคม: บริษัทได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility หรือ CSR) ขึน้ เพือ่ ก�ำกับดูแลและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินโครงการเพือ่ สังคม ทัง้ ในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน โดย
มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดข้อมูลต่างๆทีบ่ ริษทั เปิดเผยต่อสาธารณะนัน้ มีทงั้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจ�ำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
บริษทั มีชอ่ งทางทีห่ ลากหลายในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ไม่วา่ จะเป็นตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส ( 40 ครั้งในปี 2557)
การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย และญี่ปุ่น
(12 ครั้งในปี 2557) การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (20 ครั้งในปี 2557) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส�ำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ส�ำคัญของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง บริษัทได้จัดให้มี
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์
02-7692900 ต่อ 304  อีเมล์ ir@chularat.com และเว็บไซต์ www.chularat.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายอภิรมุ ปัญญาพล นายแพทย์วชิ ติ ศิรทิ ตั ธ�ำรง
นางกอบกุล ปัญญาพล นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์  และนายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
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2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์ และนายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
3. กรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมานิต เจียรดิฐ นายสมยศ ญาณอุบล
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจ�ำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
การแยกต�ำแหน่ง: บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้
บริหารระดับสูงท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้
จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วน
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด�ำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆที่ก�ำหนดไว้ และควบคุมค่าใช้จ่าย
และงบลงทุนตามงบประมาณประจ�ำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทเปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นรวมถึงบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทแต่ขอให้พิจารณาเรื่องการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอและจะต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัท
อื่นรวมถึงบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัทและโดยส่วนใหญ่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯแล้ว สามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นอีกได้ และจะต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และการรับต�ำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางวันดี  พิศนุวรรณเวช ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลและจัดการ
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�ำหนดนอกจากนี้ยังช่วยให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีขอบเขต
อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี จ�ำนวน 12 ท่านประกอบด้วย
		 รายชื่อ						
ต�ำแหน่ง
1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการ
4. นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง
กรรมการ
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		 รายชื่อ						
ต�ำแหน่ง
5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการ
6. นางกอบกุล ปัญญาพล
กรรมการ
7. นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
กรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
9. นายมานิต เจียรดิฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ประกอบด้วย นายแพทย์กำ� พล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์  นายแพทย์วชิ ติ ศิรทิ ตั ธ�ำรง
และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2547
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการท�ำงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริ ษั ท จะมอบอ� ำ นาจให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ซึง่ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้
คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะ
กรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องการรับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนการด�ำเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญให้แก่บคุ คลอืน่ หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็น
ของบริษทั ฯ  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน
สามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่ เว้นแต่จะได้
แจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำขึน้ หรือถือหุน้ หรือ
หลักทรัพย์อนื่ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้อง
ออกจากต�ำแหน่งนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ท่านประกอบด้วย
		 รายชื่อ						
ต�ำแหน่ง
1. นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการบริหาร
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  
พ.ศ. 2547
1. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทุกประการ
2. พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ  ก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาต่อไป
3. มีอำ� นาจแต่งตัง้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานทีแ่ ต่งตัง้ ให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
4. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
5. มีอำ� นาจพิจารณา อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝา่ ยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
6. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ ำ� คัญๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
7. มีอำ� นาจพิจารณา อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใด ของบริษทั ฯ  ในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 5
ล้านบาท
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8. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษทั ฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปี เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมัติ
9. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย  การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
พนักงาน พนักงานระดับบริหาร ซึง่ มิได้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง
10. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หรือการมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
11. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ตามกฎ
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นคราวไป

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ						
ต�ำแหน่ง
1. นายมานิต เจียรดิฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ นายมานิต เจียรดิฐ  และนายสมยศ ญาณอุบล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางจิรวัสสา  โรจนประดิษฐ์   เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ
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4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ  และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ  
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ  ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ

           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการ
อิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก�ำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต�่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทุกท่าน
มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ  
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
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3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ  หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ   บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผูบ้ ริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท�ำให้บริษัทฯ
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า   ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุน้ เกินร้อยละ
หนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ  บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงาน
ข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�ำหรับการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
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ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้ง
พิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นต้น มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ :1. กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระ
ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วของบริษัทฯ  และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่
ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม  ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :• ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
• ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผเู้ ป็นประธานในทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียง
ชีข้ าด
7. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกและน�ำเสนอบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่ง
ตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ใน
การกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
ไว้ให้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

          ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด�ำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี
2557 เป็นต้นไป บริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดย
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ
(ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียง
ในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็น
ตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
       นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากบริษัทต้องก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบท
ก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท�ำการถัด
ไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
- บริษัทฯ จะก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่
ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษทั ฯ ก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง
พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรงของความผิด
นั้นๆ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกรายการบริษัทและงบการเงินของ
กลุ่มบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2557 คิดเป็นจ�ำนวน 2.91 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (non audit fee)

บริษัทย่อยได้ว่าจ้าง   บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ท�ำการตรวจสอบสถานะของบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด ก่อนด�ำเนินการซื้อ
กิจการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 คิดเป็นจ�ำนวน 1.07 ล้านบาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2557
รายชื่อกรรมการ (จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้น

นายมานิต  เจียรดิฐ

5/5

1/1

นายสมยศ  ญาณอุบล

5/5

1/1

นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์

5/5

1/1

นายแพทย์ก�ำพล  พลัสสินทร์

12/12

1/1

นายแพทย์ยุทธนา  สงวนศักดิ์โกศล

12/12

1/1

แพทย์หญิงชุติมา  ปิ่นเจริญ

12/12

1/1

นายแพทย์สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์

12/12

1/1

นางวันดี  พิศนุวรรณเวช

12/12

1/1

นางประคอง  วิจักขโณดม

12/12

1/1
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
จากความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะตอบแทนสังคมและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงก่อให้เกิดการด�ำเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลัก 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริการภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการด�ำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มี
การแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดทางการค้า ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยทางบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการจัดท�ำ
สัญญาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท�ำธุรกิจ มีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลความพึงพอใจในสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้มารับบริการ รวมไปถึงก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานอย่างสมเหตุสมผล มีขั้นตอน
เพื่อป้องกันการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการรายงานความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่ไม่ได้เป็นธรรมให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับทราบ
• การแข่งขันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดทางการค้า
o มีการจัดประมูลยา และ เวชภัณฑ์
o มีการเปิดโอกาสให้บริษัทเครื่องมือแพทย์เสนอคุณสมบัติของเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ โดยทางบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายให้มีคู่เทียบอย่างน้อย 3 บริษัทขึ้นไป
• การจัดท�ำสัญญาทางธุรกิจ
o สัญญาบริการ
o สัญญาเช่า
o สัญญาจะซื้อ / จะขาย(สินค้าทั่วไป / เครื่องมือทางการแพทย์)
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
o มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่างๆ
o มีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Systems Security Policy)
• การก�ำหนดวงเงินอนุมัติ
o คณะกรรมการบริหารมีการตรวจสอบและทบทวนอ�ำนาจการอนุมัติทุกปี เพื่อความเหมาะสม และป้องกันการทุจริต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จริยธรรมและความโปร่งใสเป็นหัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและ
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจน�ำไปสู่การยอมรับและน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปลูกจิต
ส�ำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส โดยทางบริษัทจึงได้มีการประกาศนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
องค์กร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557ดังนี้
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นโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระท�ำทุกอย่างที่เป็นไปโดยมิชอบที่ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม รวมถึงระเบียบข้อบังคับหรือ
นโยบายบริษัท หรือเป็นการกระท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยใช้อ�ำนาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในต�ำแหน่งหน้าที่หรืออาศัยฐานะต�ำแหน่งพิเศษที่
ตนมีอยู่ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทางบริษัทจึงได้วางแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. การประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้ด�ำเนินการออกนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และประกาศนโยบายดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
และบริษัทย่อย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�ำไปปฏิบัติ

2. การประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด�ำเนินงานและมีการจัดล�ำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการด�ำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
2.2 จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดท�ำ  โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎหมาย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

3.1 บริษัทได้ก�ำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าท�ำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยก�ำหนดวงเงินอ�ำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ใน
การท�ำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม
3.2 บริษัทได้ก�ำหนดหลักการส�ำหรับการบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะและหลักการส�ำหรับการเลี้ยงรับรองหรือการให้ของขวัญของ
รางวัลไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจบริษัท ดังนี้
• การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ
การให้การช่วยเหลือหรือบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือการสาธารณะ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส�ำหรับสาธารณกุศล
เท่านัน้ และต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนต้องมีการด�ำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้
• การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ของรางวัล
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่รับหรือให้ของขวัญที่เกินความจ�ำเป็น รวมถึงไม่รับหรือให้การเลี้ยงรับรองที่เกิน
ความจ�ำเป็นกว่าสถานะของตน แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งหลีกเลี่ยงกระท�ำที่เป็นการจูงใจ หรือ
เป็นการเสนอ หรือให้สัญญา หรือการจ่ายเงินอื่นใดที่ไม่เหมาะสมแก่หน่วยงานที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนการะท�ำใดๆ ที่ไม่
ถูกต้อง เหมาะสม ขัดกับความโปร่งใส เป็นธรรม
นอกจากนี้หากได้รับของขวัญหรือรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย หรือเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณี
นิยม กรรมการ ผู้บริการ และพนักงานควรปฏิเสธไม่รับ
3.3 จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านบัญชีการเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รบั อนุมตั แิ ละเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส

4. การรายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

จัดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ทางการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสการเข้าถึงเฉพาะบุคคล จึงสามารถป้องกันและคุ้มครองผู้รายงานหรือร้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเภทของเรื่องแจ้ง

ผู้รับเรื่องแจ้ง

ช่องทางการรับเรื่องแจ้ง

เรื่องการกระท�ำความผิดกฎหมาย ทุจริต
ผิดระเบียบบริษัท และผิดจรรยาบรรณของ
พนักงาน

• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

deputyhospitaldirector@chularat.com
hrmanager@chularat.com

เรื่องกระท�ำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ

• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• เลขานุการบริษัท

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

เรื่องกระท�ำความผิดจรรยาบรรณทางการ
แพทย์

• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์
• ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาล
• กรรมการผู้จัดการ

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

เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

chairmanofaudit@chularat.com

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพ
ลักษณ์ของบริษัท

• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
• กรรมการผู้จัดการ

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

5. การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบ หรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำที่อาจส่งผลต่อความโปร่งใสของการด�ำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน มีการกระท�ำใดๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หรือกระท�ำผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนด�ำรงอยู่ บริษัทจะ
พิจารณาแนวทางหรือมาตรการด�ำเนินการที่เหมาะสมต่อบุคคลนั้น ตั้งแต่การด�ำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ตามข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนถึงการด�ำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จะต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายการ
เก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และหากผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทท�ำการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะต้องได้รับ
บทลงโทษตามวินัย
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มี
ไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ
การเคารพมนุษยชนถือเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเคารพสิทธิดังกล่าว
จึงได้มีนโยบายให้พนักงาน ผู้ป่วย และผู้มารับบริการทุกท่านมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา
อายุ ต�ำแหน่ง สถานภาพทางสังคม รวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทฯที่ด�ำเนินการให้บริการด้านสุขภาพ
(โรงพยาบาล) นอกจากสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรต้องทราบแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นสิ่งส�ำคัญในการบริหารธุรกิจโรงพยาบาล
คือ สิทธิผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้บรรจุหัวข้ออบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้ามา
ร่วมงานกับบริษัทฯได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ประกาศให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบนี้อย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท�ำงานของพนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ อย่างเป็นธรรม มีวันหยุด
พักผ่อน มีวันลา มีการคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตรจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งนอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว ทางบริษัท
ยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของความสุขในการท�ำงาน โดยทางบริษัทได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�ำงานของพนักงาน ให้พนักงาน
สามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จัดอบรมภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานตามหัวข้อที่
เหมาะสมตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มความสุขในการ
ท�ำงาน จัดให้แผนกบุคคลมีการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานเพื่อน�ำมาพัฒนาการบริหารงาน ปรับปรุงสิทธิต่างๆที่
พนักงานรู้สึกว่าถูกกระท�ำอย่างไม่เป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ ดังนั้นผู้บริโภคโดยตรงของบริษัทฯ จึงได้แก่ ผู้ป่วย ซึ่งทางบริษัทฯได้มีความมุ่ง
มั่นในการบริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการน�ำระบบคุณภาพต่างๆ   มาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐานโรงพยาบาล แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ฉบับปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2537 สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, มาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล, มาตรฐานโรงพยาบาลและบริหารสุขภาพ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯครบ 60 ปี), มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ระดับสากล JCI (Joint Commission International), มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA (Laboratory Accreditation)
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน เกี่ยวกับการให้บริการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้
ผู้ป่วยเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจก่อนเข้ารับการบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ มีข้อก�ำหนดให้ท�ำการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ และก�ำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้
ก�ำหนดนโยบายพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อคอยก�ำกับดูแลและตรวจสอบการท�ำงานด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดย บริษัทฯ ยังคงมีการจัดท�ำโครงการและเก็บผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 สู่
ปี 2557 ซึ่งผลการด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ ถ้าผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด�ำเนินไปใน
ทิศทางดังกล่าว บริษัทฯ จะช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยลดการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติได้ พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯยังไม่ละทิ้งการรณรงค์
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป
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โครงการลดปริมาณขยะ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1. โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
จากความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
(CPR) ที่จัดท�ำขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2556 จึงได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปี 2557 โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการ
ออกฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพให้กับกลุ่มอาสาสมัครองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อสม.) และสถานประกอบการต่างๆ ครอบคลุมบริเวณ
พื้นที่ตั้งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทั้งหมด 8 อบต. และ 40 บริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดให้มีสายด่วนโรคหัวใจ 1609 เพื่อ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และให้ค�ำปรึกษาโดยพยาบาลผู้มีความรู้แก่ประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งภายในปีที่ 2557 ที่ผ่านมา มีสาย
โทรเข้าสายด่วน 1609 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโรคหัวใจตลอดทั้งปี 65 สาย ท�ำให้ผู้ป่วยภายในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียงได้มีความรู้
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมากขึ้น
จากความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพสังคม บริษัทฯ จึงได้มีการต่อยอดโครงการส่งเสริมสุข
ภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ ภายใต้ชื่อโครงการ “10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพื่อช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
2. ตรวจคัดกรองหาเชื้อภูมิไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบีเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดหนึ่งที่พบบ่อยและเป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุข ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่เป็นพาหะ
ของไวรัสตับอักเสบบีทั่วโลก ประมาณ 350-400 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบีสูง
เช่นเดียวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอัฟริกา ประมาณร้อยละ 6 -10 ของประชากรทั้งหมด คิดเป็นจ�ำนวน 6-7
ล้านคน ในประเทศไทยการรับเชื้อส่วนใหญ่จากมารดาเป็นพาหะติดต่อสู่ทารกตอนคลอด เนื่องจากในวัยเด็กภูมิคุ้มกันยังไม่ดีพอ
โอกาสก�ำจัดเชื้อไวรัสได้ยาก นอกจากนี้สามารถติดต่อได้ทางเลือด เช่น การรับเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด (การติดต่อทางเลือดนี้
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ลดลงมากนับตั้งแต่มีการตรวจคัดกรองเมื่อบริจาคเลือด) จากเข็มฉีดยา การฝังเข็ม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ สามารถ
ตรวจพบได้ในน�้ำตา น�้ำมูกในโพรงจมูก น�้ำอสุจิ เยื่อเมือกช่องคลอดเลือดประจ�ำเดือน และน�้ำคร�่ำ ดังนั้นจึงสามารถติดต่อได้ทางเพศ
สัมพันธ์และเมื่อมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งดังกล่าว การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบี โดยการตรวจการท�ำงานของตับ
(liver function test) โดยเฉพาะ AST, ALT และตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg) ส่วนการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ในผู้ที่เป็นไวรัส
ตับอักเสบบี เพื่อประเมินระยะ ความรุนแรงของไวรัสและภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการรักษา ได้แก่ การตรวจ HBeAgและ
anti-HBe เพื่อดูการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสหรือการกลายพันธุ์ การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (HBV DNA) เพื่อประกอบการรักษา การ
ตรวจชิ้นเนื้อตับเพื่อบอกความรุนแรงของตับอักเสบและมะเร็งตับจากการตรวจหาอัลฟาฟีโตโปรตีน (AFP) ร่วมกับการตรวจอัลตรา
ซาวน์ตับ  
ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปและผู้มารับบริการ จึงได้จัดกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพในวันตับอักเสบโลก โดยให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อและหาภูมิไวรัสตับอักเสบบีให้กับประชาชนทั่วไปทั้งหมด
400 ราย และให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อและไม่พบภูมิคุ้มกันจ�ำนวน 8 รายโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งค�ำแนะน�ำ
ในการดูแลตนเองแก่ผู้ที่ติดเชื้อแต่มีภูมิคุ้มกันแล้วอีก 20 ราย
3. โครงการคัดกรองต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุ
โรคต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนส์แก้วตา (Crystalline lens) มีความขุ่นมัว และเป็นสาเหตุส�ำคัญของภาวะตาบอดในโลกและใน
ประเทศไทย สาเหตุของประชากรตาบอดทั่วโลกในปี พ.ศ. 2545 เกิดจากโรคต้อกระจก จ�ำนวน 17.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 47.83   
จากการส�ำรวจภาวะตาบอดแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2537 ต้อกระจกเป็นสาเหตุตาบอดถึงร้อยละ 74.6 และการส�ำรวจสภาวะตาบอดและ
โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยในปี 2549 – 2550 พบว่า ต้อกระจกยังเป็นสาเหตุตาบอดที่พบมากที่สุด ความชุกของ
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดสูงสุดที่บริเวณภาคเหนือ ตามด้วยภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเป็น 5.77, 3.50,
3.16 และ 1.69 ต่อผู้ป่วยต้อกระจก 1,000 คน ตามล�ำดับ โดยพบในผู้ป่วยอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีถึงร้อยละ 94.34 ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่เป็นการเสื่อมตามวัย พบได้ร้อยละ 15 ของประชากรอายุระหว่าง 52-85 ปี  
การรักษาโรคต้อกระจกโดยการใช้ยายังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่นอนว่าใช้ได้ผลดีในการป้องกันและรักษา ปัจจุบันการผ่าตัด
ใส่เลนส์แก้วตาเทียมในโรคต้อกระจกที่มีข้อบ่งชี้เป็นการรักษาที่ได้ผลดี เลนส์แก้วตาเทียมจะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นและใช้สายตาได้
ใกล้เคียงสายตาปกติมากขึ้น การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการผ่าตัดที่ท�ำมากที่สุดในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียม
ก็เป็นการใส่อวัยวะเทียมที่มากที่สุดในปัจจุบัน และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ส�ำหรับประเทศไทยเลนส์แก้วตาเทียมได้รับ
การแนะน�ำให้ใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดโรคต้อกระจกทุกคนที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  
ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ�ำนวนมากขึ้นท�ำให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกมีจ�ำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การให้บริการรักษาไม่ได้เพิ่ม
มากขึ้นตามจ�ำนวนผู้ป่วย ท�ำให้จ�ำนวนตกค้าง (backlog) มีจ�ำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ได้ส่งเสริมให้มีบริการผ่าตัดเชิงรุกตั้งแต่ปี 2549 ท�ำให้แก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่แก้ปัญหา
เดิมได้ทั้งหมด ทางบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดท�ำโครงการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง เข้าร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยไม่คดิ ค่าบริการจากผูป้ ว่ ย ด้วยการคัดกรองโรคต้อกระจกให้กบั ผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราช อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา จ�ำนวนผู้ที่คัดกรอง 143 คน พบความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกจ�ำนวน 40 คน เข้ารับการผ่าตัด
กับจุฬารัตน์ 11 บางปะกงแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 28 คน ท�ำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอันเป็นที่รักด้วยดวงตา
ที่รับเลนส์แก้วตาเทียมท�ำให้เห็นภาพชัดเจนและได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมา
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ

1. ส่งเสริมความรู้ในโรงเรียนและสถานศึกษา
ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาตามโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งสิ้น 6 แห่ง เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ โดยเนื้อหาความรู้ที่ทางบริษัทฯ น�ำไปให้ความรู้นั้นได้มีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยฝ่าย
วิชาการพยาบาล จึงมั่นใจได้ว่าความรู้ต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับนั้น มีประโยชน์และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง
เช่น โรคติดต่อในฤดูฝน, ไข้หวัดใหญ่, โรคจากเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป
ในปี 2557 ที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯจะให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนและสถานศึกษาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ยังได้มีการจัดให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค ในงาน Genius kid อัจฉริยะวัยจิ๋ว โดย
นพ.ณัฐพล ธรรมสกุลศิริ หัวข้อ “เทคนิคการสร้างอัจฉริยะตัวน้อย”, การให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ใน
หัวข้อต่างๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมโดยจัดเป็นกิจกรรมประจ�ำเดือน เช่น การบรรยายเรื่อง  “ต้อหิน ต้อกระจก” โดย นพ. สมบูรณ์  
ปัญญากรณ์“โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ ตับอ่อน ไต ปอด” โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม“สตรีวัยทอง- ผู้ชายวัยทอง หงุดหงิด
นกเขาไม่ขัน”โดยนพ.ทรงพล สนธิชัย“ชาปลายประสาท แขนขาอ่อนแรง นอนไม่หลับ ปวดข้อ-กล้ามเนื้อหลัง” โดยพจ.ฉัตรชัย
สุขสถิต “โรคเบาหวาน ความดัน โรคไต”โดย พญ.พันธิตรา ศิริปัญจนะ เป็นต้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ วิชาการที่เป็นเลิศของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายในโรงพยาบาลจึงถือ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ในตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่วิชาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ อันได้แก่ นพ.วิชิต
ศิริทัตธ�ำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บันฑิตศิริราชพยาบาล และศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์ รพ.รร.6 พร้อมด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมจาก Fracture fixation, Switzerland, Total joint replacement, Germany
และ Microvascular, Thailand ซึ่งนพ.วิชิต ศิริทัตธ�ำรง ได้ร่วมงานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์มานานกว่า 20 ปี โดยหัวข้อของการเผยแพร่
วิชาการความรู้ของนพ.วิชิต ศิริทัตธ�ำรง ในปี 2557 มีรายการดังต่อไปนี้
เดือน มีนาคม 2557 บรรยายวิชาการให้กับชมรมศัลแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง Management of Soft tissue
coverage of the Hand ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เดือนกรกฎาคม 2557 ตัว แทนประเทศไทยบรรยายในงานประชุ มวิ ช าการ AsiaPacific Federation Of Reconstructive
Microvascular Surgery หัวข้อเรื่อง The use of spare part in Mutilated hand Injury ณ ประเทศเกาหลีใต้
เดือน สิงหาคม 2557 บรรยายวิชาการให้กับชมรมศัลแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อเรื่อง
Combined Injuries – Soft tissue Management ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน ตุลาคม 2557 บรรยายในงานประชุมวิชาการ Western Pacific Orthopedics Association (WPOA) ในหัวข้อเรื่อง
The use of digital neurovascular island flap ณ โรงแรมThe Royal Cliff Beach Resort พัทยา
สาธิตการผ่าตัด Free tissue transfer ณ โรงพยาบาลนครพิงค์จ.เชียงใหม่
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้ บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายในรวมทั้งสอบทาน
ให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบันแผนกตรวจสอบภายในมีพนักงาน 6 คน
บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดท�ำ
รายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
ร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน และเพื่อปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและปี 2557 มีการประชุม 5 ครั้ง พร้อมจัดท�ำ
รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และมอบหมายให้แผนก
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือวงเงินและอ�ำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการก�ำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อ�ำนาจการ
ตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพ
การด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจ�ำปี 2557 ในการประชุมครั้งที่5/2557 วันที่   9  ธันวาคม
2557 และน�ำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่   23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย  จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2557 ไม่มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ทางด้านบัญชีการเงิน
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ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 1 /2555 ได้แต่งตั้ง นางจิรวัสสา โรจนประดิษฐ์ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวัสสา โรจนประดิษฐ์ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน) และ - Internal Auditing
Certificate Program (IACP) (สภาวิชาชีพบัญชี) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมิน
การปฏิบัติงานประจ�ำปี 2557 ของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ แล้วว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และมีความรู้ความสามารถด�ำเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
มอบหมายจากกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 และ2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมีการท�ำธุรกรรม
กับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์

-

• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่  9
ธันวาคม2557 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือหุ้น
บริษัท ร้อยละ 40.08
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและประธานเจ้า
หน้าที่บริหารในบริษัท และด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยทั้งสี่แห่ง

2. บริษัท เอสโก้ -ไทย จ�ำกัด

น�ำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 1 ท่าน
ได้แก่ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิด
สมุดทะเบียน วันที่9 ธันวาคม2557 กลุ่ม
พลัสสินทร์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 40.08
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

3. บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนม เพื่อให้ในโรง
พยาบาล

• มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 1 ท่าน
ได้แก่ คุณมานิต เจียรดิฐ
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557
การซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป
บุคคล/นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2556 ปี 2557
1. แพทย์ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหาร

ค่าธรรมเนียมแพทย์ :
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่า
ธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการและผู้
บริหาร ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 7 ท่าน

41.46

46.55

-ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี

4.44

2.94

0.78

0.05

-ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี

-0-

-0-

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า: บริษัทฯ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนม เพื่อให้ในโรง
พยาบาล

-0-

0.13

-ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี

-0-

-0-

2. บริษทั เอสโก้ –ไทย จ�ำกัด ค่าใช้จ่ายซื้อทรัพย์สิน : บริษัทฯ ซื้อ
(คุณกรรณิกา พลัสสินทร์ กล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัย
เป็นกรรมการ)

3. บมจ. มุ่งพัฒนา
อินเตอร์แนชชั่นแนล
(คุณมานิต เจียรดิฐ
เป็นกรรมการอิสระ)
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การก�ำหนดราคาซื้อขาย
การก�ำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
แพทย์ก�ำหนด ซึ่งเทียบเท่ากับ
ราคาที่บริษัท ฯ จ่ายค่าธรรมเนียม
แพทย์แก่ แพทย์ท่านอื่นของทั้งโรง
พยาบาล
เทอมการช�ำระเงิน
ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการ
ค้าปกติ
แนวโน้มการท�ำรายการในอนาคต
รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า
ปกติที่จะเกิด ขึ้น อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป

รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มี
ความจ�ำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทน
แพทย์ดังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับ
แพทย์ท่านอื่นของทั้งโรงพยาบาล

การก�ำหนดราคาซื้อขาย
การก�ำหนดราคาซื้อขายระหว่าง
กันเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาตลาด  ราคา
ที่บริษัทฯ ซื้อ ราคาต�่ำกว่าซื้อ
สินค้าจากบุคคลภายนอก
เทอมการช�ำระเงิน
ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
แนวโน้มการท�ำรายการในอนาคต
การท�ำรายการดังกล่าวในอนาคต
ขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจ�ำเป็น
ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป

รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้า
ปกติทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความ
จ�ำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าว โดย
ราคาซื้อต�่ำกว่าบุคคลภายนอก  

การก�ำหนดราคาซื้อขาย
การก�ำหนดราคาซื้อขายระหว่าง
กันเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาตลาด  ราคา
ที่บริษัทฯ ซื้อ ราคาต�่ำกว่าซื้อ
สินค้าจากบุคคลภายนอก
เทอมการช�ำระเงิน
ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
แนวโน้มการท�ำรายการในอนาคต
การท�ำรายการดังกล่าวในอนาคต
ขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจ�ำเป็น
ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป

รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้า
ปกติทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความ
จ�ำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าว โดย
ราคาซื้อต�่ำกว่าบุคคลภายนอก  
โดยการพิจารณาไม่มี คุณมานิต
เจียรดิฐ ประธานกรรมการตรวจ
สอบเข้าร่วมพิจารณา

การเช่าที่ดิน และ อาคาร
บุคคล/นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2556 ปี 2557
1. นายแพทย์ก�ำพล
พลัสสินทร์

ค่าเช่าอาคาร :
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการเช่าอาคาร
พาณิชย์ 4.5 ชั้น 2 คูหา  พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 416  ตรม.  เพื่อเป็นสถาน
ที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

0.36

0.36

ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี

-0-

-0-

การก�ำหนดราคาเช่า
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2555  ถึง วันที่ 1
พฤศจิกายน 2558  โดยมีค่าเช่า
เดือนละ 30,000  บาท
เทอมการช�ำระเงิน
สัญญาระบุให้ผู้เช่าช�ำระเงินล่วง
หน้ารายเดือน ซึ่งผู้เช่ามีการช�ำระ
เงินล่วงรายเดือนตามที่ระบุใน
สัญญา
แนวโน้มการท�ำรายการในอนาคต
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้ราคาประเมินค่าเช่า
ยุติธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป

รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ มี
ความจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารดัง
กล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดย
ราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจ
สอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
บุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจ
ว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่
เป็นการท�ำรายการที่บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การให้บริการ และการซื้อหรือขายสินค้า
เป็นต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติใน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ แผนก
ตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดท�ำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการทุกๆ ไตรมาส
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่า
อาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค�้ำประกัน เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและ
ความจ�ำเป็นของการท�ำรายการก่อนท�ำรายการนัน้ ๆ และจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และ
การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1
และรายงานประจ�ำปี
ส�ำหรับแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการด�ำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย์  การซื้อยา  เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่ม
เติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค�้ำประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม  และจะด�ำเนินการท�ำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตาม
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายบริหาร
ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท
หลัก ได้แก่ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพของภาครัฐ โดยมีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเป็นราย
ได้หลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.3 ร้อยละ 51.0และร้อยละ 51.0 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2555 2556และ
2557ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดเด่นด้านท�ำเลที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล
และมีนโยบายก�ำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมของบริษัทฯ ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นและรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จาก 1,863.15 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น2,221.49 ล้านบาท และ 2,671.70 ล้านบาท
ในปี  2556 และ 2557 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.23และร้อยละ 20.27ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่
• จ�ำนวนผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น: บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มจ�ำนวนแพทย์และพยาบาล
ผู้ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดผู้ป่วย
ประเภทผู้ป่วยทั่วไปให้เข้ารับการรักษากับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยจ�ำนวนครั้งการใช้บริการของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอก (OPD)
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 512,096 ครั้งในปี 2555 เป็น 548,550 ครั้งในปี 2557 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.50ต่อปี)ในขณะที่อัตรา
การเข้าใช้บริการใหม่ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยใน (IPD) มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 82เตียงต่อวันในปี 2555 เป็น 94เตียงต่อวันในปี
2557 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.07ต่อปี)
• รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น : จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ รวมทั้งจากการที่
บริษัทฯ สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งมีอัตราค่าบริการต่อครั้งในระดับสูง   ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้
บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2555 ถึง 2557 บริษัทฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เพื่อ
พัฒนาคุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,127 บาทต่อครั้ง
เป็น 1,338 บาทต่อครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 15,185 บาทต่อครั้ง เป็น 17,356 บาทต่อครั้ง
• จ�ำนวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น: บริษัทฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม จึงได้รับ
ความเชื่อมั่นอย่างสูงจากกลุ่มผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม เป็นผลให้จ�ำนวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมที่เลือก
ลงทะเบียนกับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ โดยจ�ำนวนผู้ประกันตนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 287,146 คนในปี 2555 เป็น 326,783 คนในปี
2557 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.68 ต่อปี)
• อัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น : ในระหว่างปี 2555 ถึง 2557 ส�ำนักงานประกันสังคม
พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรักษา
ผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงผลจากการที่บริษัทฯ มีสถิติอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ท�ำให้ บริษัทฯ ได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอ้างอิงตามค่า
สถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถท�ำก�ำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
335.94 ล้านบาท 414.38 ล้านบาท และ 480.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.62ต่อปี และสามารถรักษาอัตราก�ำไรให้อยู่
ในระดับที่ดี โดยมีอัตราก�ำไรสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าวร้อยละ 17.9 ร้อยละ 18.4 และร้อยละ 17.7 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จากนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปที่ยินดีจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่ม เพื่อคุณภาพการให้บริการที่จะได้รับเป็นส�ำคัญ โดยคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราก�ำไรใน
ระดับดังกล่าวไว้ได้
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
บริษัทฯ แบ่งรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายได้หลัก”) เป็น 2 กลุ่มหลักตามลักษณะผู้ป่วยคือ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

จากตารางข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้หลักในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจ�ำนวน 1,863.16 ล้านบาท 2,221.49 ล้านบาท และ
2,671.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.75 ต่อปี  ซึ่งการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มจ�ำนวนแพทย์และพยาบาลผู้ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทาง
และการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปให้เข้ารับการรักษากับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้ผู้ประกัน
ตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายได้จาก
กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.03 ต่อปี ในขณะที่รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.34 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงกว่าอัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มผู้ป่วยตาม
โครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปของบริษัทฯ ในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของรายได้จากกิจการโรง
พยาบาล
ทั้งนี้ รายได้หลักแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปแบ่งได้เป็น รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) โดยในระหว่างปี 2555
2556และ 2557บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเป็นจ�ำนวน 1,030.26ล้านบาท1,133.81ล้านบาท และ 1,363.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.03 ต่อปี โดยรายได้เฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 577.34 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 752.31 ล้านบาทใน
ปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 14.15 ต่อปี ในขณะที่รายได้เฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 452.92 ล้านบาทในปี 2555 เป็น
610.95 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 16.14 ต่อปี
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สาเหตุหลักที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 เนื่องจากจ�ำนวนการใช้บริการกลุ่มผู้
ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 512,096 ครั้งในปี 2555 เป็น520,015 ครั้ง และ 548,550 ครั้งในปี 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ในขณะอัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 82 เตียงต่อวันในปี 2555
เป็น 86 เตียงต่อวันและ 94เตียงต่อวันในปี 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.07 ต่อปีซึ่งจ�ำนวนการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
เป็นผลจากการที่บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการ
ศูนย์ความงาม จุฬารัตน์-เรอนัวร์และการให้บริการศูนย์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มศักยภาพและความหลากหลายในการให้บริการ
ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งมีอัตรา
ค่าบริการต่อครั้งในระดับสูง นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2555 ถึง 2557 บริษัทฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เพื่อพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องท�ำให้รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,127 บาทต่อครั้ง เป็น 1,338 บาทต่อ
ครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 15,185 บาทต่อครั้ง เป็น 17,356 บาทต่อครั้ง

(2) รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ

รายได้จากโครงการภาครัฐของบริษทั ฯ ในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 832.90 ล้านบาท 1,087.68 ล้านบาท และ 1,308.44 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายได้จากโครงการภาครัฐประกอบด้วยรายได้ 2 ประเภทหลัก คือ รายได้จากโครงการประกันสังคมและรายได้จากโครงการ
ภาครัฐอื่นๆ
รายได้จากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากโครงการประกันสังคม โดยในปี 2555 2556 และ 2557รายได้จากโครงการ
ประกันสังคมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.4ร้อยละ 85.3และร้อยละ 82.95ของรายได้จากโครงการภาครัฐของบริษัทฯ ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อรายได้ประเภทนี้ ได้แก่ (1) จ�ำนวนผู้ประกันตนลงทะเบียน (2) นโยบายของภาครัฐในการก�ำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ และ (3) ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโครงการประกัน
สังคม ทั้งนี้ จ�ำนวนผู้ประกันตนที่มีชื่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 287,146 คน ใน
ปี 2555 เป็น 308,005 คน และ 326,783 คนในปี 2556และ 2557 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.68 ต่อปี ในขณะที่รายได้จาก
โครงการประกันสังคมต่อจ�ำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจาก 2,853บาทต่อคนต่อปีในปี 2555เป็น 3,013บาทต่อคนต่อปี และ 3,320 บาทต่อคน
ต่อปีในปี 2556และ 2557หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.87 ต่อปี โดยจ�ำนวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเฉลี่ยรายปีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2555 ถึง
ปี 2557 แสดงดังตาราง

ปี 2557 บริษัทฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้การดูแลประมาณ 326,783 ราย โดยภายหลังจากที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ   HA ขั้นที่ 3 บริษัทฯ สามารถเพิ่มสิทธิในการรับผู้ประกันตนได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประมาณ
444,000 คน  ทั้งนี้ภายหลังการขยายโครงการในอนาคตแล้ว บริษัทฯ อาจสามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผู้ประกันตนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเร่งขยายกลุ่มลูกค้าประกันสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป
เป็นหลัก  
ทั้งนี้ รายได้จากโครงการประกันสังคมจ�ำแนกประเภทได้ดังนี้
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• รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
ประกันสังคม ตามจ�ำนวนผู้ประกันตนที่มีชื่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลนั้นๆ โดยแบ่งรายได้ประเภทนี้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายเบื้องต้น : ในปี 2555อัตราค่าบริการเหมาจ่ายในเบื้องต้นคือ 1,446บาทต่อคนต่อปี และปรับเพิ่มขึ้น
เป็น 1,460บาทต่อคนต่อปี ในปี 2557ทั้งนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน ดังนั้น รายได้
ประกันสังคมเหมาจ่ายที่บริษัทฯ จะได้รับขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้ประกันตนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน
(2) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนด
ให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มแก่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรง
พยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ HA ขั้นที่ 2 และ HA ขั้นที่ 3 มีสิทธิได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา 80 บาทต่อคน
ต่อปี และตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 2 จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี
ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 3 จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี   ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2
• รายได้ประกันสังคมส่วนเพิ่ม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มให้แก่
โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลักษณะความรุนแรงของโรคและความถี่ในการใช้บริการของผู้ประกันตน เป็นต้น โดย
อัตราค่าบริการดังกล่าวที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รับจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกับ
ค่าสถิติของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งรายได้ในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
(1) รายได้ส่วนเพิ่มจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง : เป็นรายได้ค่าบริการประเภทใหม่ซึ่งเริ่มใช้ในปี
2555 ส�ำหรับกรณีที่โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้อง
เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน โดยส�ำนักงานประกันสังคมใช้แนวทางการค�ำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related
Groups : DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก�ำหนดหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ค่าน�้ำหนัก
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซึ่งกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ อาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2 โดยในปี 2555 ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนดค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา
AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 1/
(2) รายได้ส่วนเพิ่มตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ยง : เป็นรายได้ที่ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนการใช้บริการของผู้ป่วยตาม
โครงการประกันสังคม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง 26 ประเภทตามที่ส�ำนักงานประกันสังคม
ก�ำหนด (ให้น�้ำหนัก 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น
และ กลุ่มผู้ป่วยในซึ่งมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWน้อยกว่า 2 (ให้น�้ำหนัก 40%) โดยในปี 2554 ส�ำนักงานประกัน
สังคมก�ำหนดค่ากลางของอัตราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเสี่ยงเท่ากับ 469 บาทต่อคนต่อปี และในปี 2555 มีการปรับลดค่ากลาง
ของอัตราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเสี่ยงเหลือ 432 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากการแยกเกณฑ์กลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงออกไปจ่าย
ตามรายได้ข้อ (1)2/ ในปี 2556 อัตราจ่ายเงินตามภาระเสี่ยงยังคงเท่าปี 2555 คือ 432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปลี่ยน
อัตราส่วนระหว่าง กลุ่มผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง 26 ประเภทตามที่ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนดเดิมให้น�้ำหนัก
60% ปรับเพิ่มเป็นน�้ำหนัก 90% และกลุ่มผู้ป่วยในซึ่งมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWน้อยกว่า 2 เดิมให้น�้ำหนัก 40%
ปรับลดเป็นน�้ำหนัก 10%
(3) รายได้ส่วนเพิ่มตามอัตราการใช้บริการทั้งหมดของผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตน : เป็นรายได้ที่ขึ้นอยู่กับความถี่การใช้บริการของผู้
ป่วยตามโครงการประกันสังคมของบริษัทเทียบกับผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคมทั้งประเทศ โดยในปี 2554 ส�ำนักงาน
ประกันสังคมก�ำหนดอัตราจ่ายเงินเพิ่มระหว่าง 30 บาทต่อคนต่อปี ถึง 100 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้รายได้ส่วนเพิ่มประเภทนี้ถูก
ยกเลิกตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป 2/
หมายเหตุ:
1/
เนื่องจากในปี 2555 ภาครัฐก�ำหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าบริการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนไม่เกิน 4,460 ล้านบาทซึ่งหากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่ว
ประเทศ ให้การรักษาผู้ป่วยในที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นจ�ำนวนมาก อาจส่งผลให้อัตราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อAdjRWต�่ำกว่า 15,000
บาทต่อคนต่อปีดังนั้น บริษัทฯ จึงการรับรู้รายได้แบบอนุรักษ์นิยมโดยประเมินอัตราการจ่ายเงินเพิ่มต่อ AdjRW15,000 บาทต่อคนต่อปี
2/
การลดอัตราจ่ายเงินเพิ่มของกรณีภาระเสี่ยง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑ์การจ่ายเงินตามอัตราการใช้บริการในปี 2555ได้รับการชดเชยด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยใน
ซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยค�ำนวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2
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• รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริการรักษาพยาบาลบางประเภทโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษเฉพาะทาง บริษัทฯ สามารถเบิกค่าบริการได้ตามที่ให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยจริง ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ส�ำนักงาน
ประกันสังคมก�ำหนดไว้ ซึ่งหากมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก จะเป็นผลให้บริษัทได้รับรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดย
การให้บริการดังกล่าว อาทิเช่น การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมีบ�ำบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัด
ใส่อวัยวะเทียมในการบ�ำบัดรักษาโรค การผ่าตัดสมอง เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ประกันตนที่เลือกลงทะเบียนกับ
บริษัทฯ (2) ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม
ในส่วนของการให้การรักษาผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมได้รับบริการที่มีคุณภาพที่เหมาะสม และ
(3) จากการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสให้บริการผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคมที่เข้าข่ายภาระ
เสี่ยง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ยงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ที่เข้าร่วมระบบประกันสังคม บริษัทฯ จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ในส่วนของรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
บริษัทฯ ไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการรักษาโรคทั่วไปกับ สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) แต่บริษัทฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย
บางประเภท ที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยจริง ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่ สปสช. ก�ำหนด ทั้งนี้
การรักษาพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว อาทิเช่น การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น และในปี
2556 ได้เพิ่มเรื่องการให้บริการผู้ป่วยหัวใจ ส่งผลให้รายได้จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 13.58 ล้านบาท 159.64 ล้านบาท และ 223.04 ล้านบาท ตามล�ำดับหรือเพิ่มขึ้นจากปี 2555
ในอัตราร้อยละ 1,055.97และ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 37.37
นอกจากนี้ รายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6ร้อยละ 14.7และร้อยละ 17.1ของรายได้จาก
โครงการภาครัฐในปี 2555  2556และ ปี 2557ตามล�ำดับ

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทุน”) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ต้นทุนยา เวชภัณฑ์
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และค่าเสื่อมราคา และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล จ�ำนวน 1,197.83 ล้านบาท 1,446.44 ล้านบาท และ1,756.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3ร้อยละ
65.1 และร้อยละ 65.7 ของรายได้หลัก ตามล�ำดับ  
บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้โดยเฉลี่ยร้อยละ65.0 อย่างสม�่ำเสมอเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้นทุนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 และ
ร้อยละ 16.2 ของต้นทุนรวมในปี 2557 ตามล�ำดับ

ก�ำไรขั้นต้น
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บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้น ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นเป็นจ�ำนวน 665.32 ล้านบาท 775.05 ล้านบาท และ
915.68 ล้านบาท ตามล�ำดับ และคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 35.7 ร้อยละ 34.9และร้อยละ 34.3ตามล�ำดับ โดยอัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นของ
บริษัทอยู่ในอัตราใกล้เคียงกันอย่างสม�่ำเสมอ เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้ประเภทอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้ค่า
สาธารณูปโภค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้การอบรมผู้ช่วยพยาบาล และรายได้อื่นๆ ซึ่งในระหว่างปี 2555 2556และ 2557 บริษัทฯ มี
สัดส่วนรายได้ประเภทนี้ต�่ำกว่าร้อยละ 2.0ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 237.14 ล้านบาท 287.25 ล้านบาท และ 359.33 ล้าน
บาทตามล�ำดับโดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานและจ�ำนวนพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ป่วย
ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.7 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 13.2 ในระหว่าง
ปี 2555 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกัน แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ แม้ว่าในปี 2557 มีการสรรหาบุคคลากร เข้ามาในบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น โดย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร เป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน 428.19 ล้านบาท 487.81 ล้านบาท และ 556.35
ล้านบาท ตามล�ำดับ และคิดเป็นอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานร้อยละ 22.98 ร้อยละ 21.96 และร้อยละ 20.82 ตามล�ำดับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อ โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�ำนวน 1.51
ล้านบาท 1.90 ล้านบาท และ 1.17 ล้านบาทในระหว่างปี 2555 2556 และปี 2557บริษทั ใช้เงินกูร้ ะยะสัน้ เป็นครัง้ คราวเพือ่ บริหารสภาพคล่อง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจ�ำนวน 101.83 ล้านบาท 104.65ล้านบาท และ 117.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้
ในปี 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 และปี 2556 เป็นต้นไปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ถูก
ปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตามนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุน
จากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 335.94 ล้านบาท 414.38 ล้านบาท
และ480.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นผลจาก (1) จ�ำนวนผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น (2) จ�ำนวนผู้ประกันตน
เพิ่มขึ้น (3) อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายคนตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้นจาก 1,446 บาทต่อคนต่อปี เป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปี
(4) รายได้ส่วนเพิ่มตามโครงการประกันสังคมจากการให้การรักษาผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2)
ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2555 (5) สถิติอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ยงเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ บริษัทฯ
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จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น (6) สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้บริษัทฯ
สามารถควบคุมได้อย่างสม�่ำเสมอด้วยการรักษาประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ (7) อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคล ปรับลดลงจากร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ตามนโยบายของภาครัฐ บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิเป็นร้อยละ 17.9 ร้อยละ 18.4 และ
ร้อยละ 17.7 ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ ซึ่งบริษัทสามารถด�ำรงอัตราก�ำไรสุทธิให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
จากระบบการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
รวมมีสัดส่วนร้อยละ 63.9 ร้อยละ 64.2 และ ร้อยละ 64.7 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ
12.7 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 13.2 ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพย์หมุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้า รายได้ประกันสังคมค้างรับ ยา
เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น) โดยสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีจำ� นวน 1,549.84 ล้านบาท
2,994.48 ล้านบาท และ 3,265.67ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างร้อยละ 41.2 ถึงร้อยละ 59.0 ในระหว่างช่วง
เวลาดังกล่าวข้างต้น
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 638.62 ล้านบาท 1,766.95
ล้านบาท และ 1,522.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
และรายได้ประกันสังคมค้างรับ ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ปี 2556 และ 2557 มียอดรายได้
ประกันสังคมค้างรับเพิ่มสูงขึ้น 221 ล้านบาท 176 ล้านบาทตามล�ำดับ และมียอดเงินสดและเงินฝากธนาคารที่สูงขึ้นจากการที่บริษัทได้เงิน
จากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีจำ� นวน 911.22 ล้านบาท 1,227.53 ล้านบาท และ 1,743.54 ล้านบาท
ตามล�ำดับมีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2555 ถึง 2557 เป็นการลงทุนตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล
เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เป็นจ�ำนวน 138.75 ล้านบาท 151.52 ล้านบาท
และ 157.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯอย่างไรก็ดี ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เป็นจ�ำนวน 26 วัน 25 วัน และ 21 วัน ตามล�ำดับโดยสัดส่วนลูกหนี้การค้าค้าง
ช�ำระโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่คงค้างไม่เกิน 3 เดือน อยู่ในอัตราร้อยละ 82 ของลูกหนี้การค้ารวมและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการจัดเก็บหนี้ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากบริษัทฯ มีนโยบายการดูแลลูกหนี้อย่างเข้มงวด รวมถึงมีนโยบายพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารลูกหนี้
กรณีการตัดหนี้สูญ ฝ่ายบัญชีการเงินจะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายด�ำเนินการตามนโยบายบริษัทฯ และหากไม่สามารถเรียกช�ำระหนี้ได้
จะขออนุมัติฝ่ายบริหารเพื่อตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหนี้การค้า แสดงตามตารางดังนี้
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ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556
และ 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นเป็นจ�ำนวน 5.88 ล้านบาท 4.84 ล้านบาท และ 4.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ

รายได้ประกันสังคมค้างรับ

รายได้ประกันสังคมค้างรับ ได้แก่ รายได้ที่รอการจ่ายช�ำระจากส�ำนักงานประกันสังคมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) รายได้ประกันสังคมค้างรับซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ ได้แก่ (1.1) รายได้ค้างรับที่อ้างอิงตามอัตราการใช้บริการทางการ
แพทย์ ทั้ ง หมด ซึ่งเลิก ใช้ตั้งแต่ป ี 2555 (1.2) รายได้ ค ้ า งรั บที่ อ ้ า งอิ ง สถิ ติ ผู ้ ป่ ว ยในที่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ มีค ่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง (AdjRW
มากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซึ่งเริ่มใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรับที่อ้างอิงสถิติผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ยง ทั้งนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศเพื่อใช้ในการค�ำนวณการจ่ายค่าบริการ
ส่วนเพิ่มดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ จะใช้สมมติฐานที่เหมาะสมในการประมาณการรายได้ที่บริษัทฯ
คาดว่าจะได้รับในแต่ละงวด
(2) รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่นๆ เป็นผลจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง อาทิ การฟอกเลือด
ด้วยไตเทียม การให้เคมีบ�ำบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมในการบ�ำบัด
รักษาโรค เป็นต้น ซึ่งภายหลังการให้บริการรักษา บริษัทฯ จะส่งเอกสารหลักฐานการให้บริการเพื่อประกอบการเบิกค่าบริการจาก
ส�ำนักงานประกันสังคมต่อไป
รายได้ประกันสังคมค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
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รายได้ประกันสังคมค้างรับ ในปี 2556เพิ่มขึ้น 104.45 ล้านบาท และ ปี 2557 เพิ่มขึ้น 243.39 ล้านบาทเป็นผลมาจากจ�ำนวนคนไข้
ประกันสังคมของบริษัทเพิ่มขึ้น และแนวทางการก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเริ่มใช้ในปี 2555
และรายได้ทางการแพทย์ภาระเสี่ยงที่สูงขึ้น ส่งผลให้ยอดรายได้ประกันสังคมเติบโตขึ้น รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินของส�ำนักงานประกันสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงท�ำให้ รายได้ประกันสังคมค้างรับเพิ่มสูงขึ้น

ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มียา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ (“สินค้าคงเหลือ”) เป็นจ�ำนวน 65.32 ล้านบาท
74.98 ล้านบาท และ 86.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเป็นจ�ำนวน 19 วัน 17 วัน และ
17 วัน ตามล�ำดับการด�ำรงสินค้าคงคลังและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯอยู่ในอัตราที่สม�่ำเสมอ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
รายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทแสดงดังตาราง
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บริษัทฯ ตั้งส�ำรองสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพจากการหมดอายุในระดับต�่ำ  เนื่องจาก บริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ท�ำการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ ในคลังสินค้าและหอผู้ป่วยทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสาย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�ำหน่ายยา จึงสามารถเปลี่ยนคืนยาที่ใกล้หมดอายุกับผู้จัดจ�ำหน่ายได้

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ�ำกัด โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 50 และมีมูลค่าการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจ�ำนวน 3.54 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบันจุฬารัตน์ไตเทียมได้หยุดการด�ำเนินธุรกิจ เนื่อง
จากบริษัทฯ ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเปิดให้บริการฟอกไตภายใต้การด�ำเนินงานของตนเอง โดยจุฬารัตน์ไตเทียมอยู่ในระหว่างการช�ำระ
บัญชี และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“ยูบี”) เพื่อเป็นบริษัทตัวกลางในการน�ำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10
และมีมูลค่าการลงทุนตามราคาทุนจ�ำนวน 0.80 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ยูบีมีผลการด�ำเนินขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนดัง
กล่าวแล้วทั้งจ�ำนวนในปี 2555

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ�ำนวน 759.20 ล้านบาท1,081.55ล้านบาท
และ1,557.33 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ ลงทุนใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
และรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน 146.95 ล้านบาท 432.38 ล้านบาทและ 573.80 ล้านบาทตาม
ล�ำดับซึ่งสินทรัพย์หลักที่บริษัทฯ ลงทุนคือ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้
บริการตามแผนงานของบริษัทฯ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็น
จ�ำนวน 8.57  ล้านบาท 10.79 ล้านบาท และ 13.45 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หนี้สินหมุนเวียน (ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี เป็นต้น) และหนี้สินไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส�ำรองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นต้น) โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557  มีจ�ำนวน 423.27 ล้าน
บาท 355.84 ล้านบาท และ 461.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 94.1ถึงร้อยละ 95.7 ของหนี้สิน
ทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการที่มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มหนี้สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีสัดส่วนเจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นต่อหนี้สินรวมร้อยละ 54.96 ร้อยละ 75.56 และร้อยละ 71.09ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้การค้าหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งบริษัทฯ จัดซื้อเพื่อให้บริการทางการแพทย์ ในขณะที่เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและส่วนเพิ่มขยายอาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

ในระหว่างปี 2555 บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด กู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 10.70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2555 เพื่อเตรียม
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ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ พิจารณาลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด เป็น
ผลให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการจ�ำนวน 10.70 ล้านบาทดังกล่าวปรากฎในงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
ภายในปี 2556

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วยเงินกู้เบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งบริษัทฯ เบิกใช้
เป็นครั้งคราวเพื่อการบริหารสภาพคล่องในการด�ำเนินการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินคงค้างเป็นจ�ำนวน 81.10 ล้านบาท 0 และ 30.00 ล้านบาทตามล�ำดับ

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรวมจ�ำนวน 441 ล้านบาท แบ่งเป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 183
ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานจ�ำนวน 33 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วยภาระ
ผูกพันเพื่อการลงทุนก่อสร้างอาคารเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการและเพื่อการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และบริษัทมีภาระผูกพัน
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระในบริษัทย่อยมูลค่า 225 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556และ 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 1,126.57 ล้านบาท 2,638.64 ล้านบาทและ
2,800.26 ล้านบาทตามล�ำดับ ซึง่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มีสาเหตุจากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถท�ำก�ำไรได้มาโดยตลอด
และในปี 2556 บริษัทฯ บริษัทได้ระดมทุนโดยการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์จ�ำนวน 220 ล้านหุ้นท�ำให้บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 880 ล้านบาทเป็น 1,100 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพี่มจ�ำนวน 1,132.88 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์อย่างสม�่ำเสมอ โดยลักษณะการจ่าย
เงินปันผลมีทั้งจ่ายเป็นเงินสดและจ่ายเป็นหุ้นปันผล
ในระหว่าง ปี 2555 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างส่วนทุนเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
- เปลี่ยนแปลงมูลหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท(จ�ำนวนหุ้นเปลี่ยนจาก 63.8 ล้านหุ้น เป็น
638.0 ล้านหุ้น)
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.0 ล้านหุ้น เป็น 1,100.0 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากก�ำไรสะสม (หุ้นปันผล)
จ�ำนวน 242.0 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ�ำนวน 220.0 ล้านหุ้น
- เปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้งหมดจ�ำนวน 200.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 200.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0บาท  
รวมกับหุ้นสามัญเดิม 438 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญรวม 638 ล้านหุ้น

โครงสร้างทางการเงิน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนนโยบายการเงินหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556
และ 2557 แสดงดังนี้
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ 0.38 เท่า 0.13 เท่า และ 0.16 เท่า ตามล�ำดับ
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ 0.07 เท่า 0.00 เท่า และ 0.01 เท่า ตามล�ำดับ
- อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย อยู่ในระดับ 333.62 เท่า 217.89 เท่า และ 512.37 เท่าตามล�ำดับ
หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต�่ำมากแสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ
มีศักยภาพในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทุนขยายกิจการในอนาคต
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง

จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 335.94 ล้านบาท  414.38 ล้านบาท เป็น 480.69
ล้านบาท ตามล�ำดับกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานในปี 2557 เพิ่มขึ้นตามผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในระหว่างปี 2555 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 1.58 เท่า 5.19 เท่า และ 3.51 เท่า
ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดับ 0.91 เท่า 1.86 เท่า และ 1.90 เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วน
สภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัทฯสูงมาก แสดงถึงศักยภาพในการช�ำระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

วงจรเงินสด

ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเฉลี่ยคิดเป็น 22 วัน 17 วัน และ 11 วัน ตามล�ำดับ โดยวงจรเงินสดดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ต้องเตรียมเงินสดเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจโดยเฉลี่ยประมาณ 17 วัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ บริหารสภาพคล่องจาก
กระแสเงินสดภายในเป็นหลักโดยใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นครั้งคราว

การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2555  2556 และปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 32.27 ร้อยละ 22.01 และร้อยละ 17.68 ตามล�ำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลงเป็นผลมาจากเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น
จากการน�ำหลักทรัพย์เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 อย่างไรก็ตามการลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
- ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย: อัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profits Margin) อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2555 2556 และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.92 ร้อยละ 18.31 และร้อยละ 17.71 ตามล�ำดับ
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะ
ทางการเงินในอนาคต
สภาวะอุตสาหกรรมและจ�ำนวนประชากรในพื้นที่ให้บริการ

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส�ำคัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา และในปี 2557  
บริษัทมีแผนการขยายพี้นที่การให้บริการไปในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรีพี้นที่ดังกล่าวมีพนักงานท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ�ำนวนมาก และที่ผ่านมา มีประชากรโยกย้ายเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ เนื่องจากมีฐานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มโครงการประกันสังคมและกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะท�ำให้ธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่า
จะมีผปู้ ว่ ยเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐานการรักษาและการให้บริการในระดับสูง รวมถึง
การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ กอปรกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในระดับต�่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีคุณภาพการรักษาใกล้เคียงกันทั้งนี้ แม้
กลุ่มผู้ป่วยของบริษัทฯ ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยภายในประเทศ แต่จากการที่บริษัทฯ มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญในการ
รักษาเฉพาะด้าน ประกอบกับการที่โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ตั้งอยู่ในรัศมี 10
กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก AEC ในอนาคตและในปี 2557 โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission
International) และจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติในเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เป็นสากล

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.3 ร้อยละ 51.0 และร้อยละ 51.0 ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ แม้สดั ส่วน
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปลดลงในปี 2556เมื่อเทียบกับปี 2555 แต่มูลค่ารายได้และจ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 1,030.25 ล้านบาท เป็น
1,363.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.03 ต่อปี ในขณะที่จ�ำนวนการใช้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นจาก
512,096 ครั้งในปี 2555 เป็น 520,015 ครั้ง และ 548,550 ครั้งในปี 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ในขณะ
อัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 82 เตียงต่อวันในปี 2555 เป็น 86 เตียงต่อวันและ 94เตียงต่อวันในปี
2556 และ 2557 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.07 ต่อปีซึ่งในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มจ�ำนวนผู้ป่วยทั่วไปโดยการเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการรักษาพยาบาลและเน้นการรักษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษัทมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
ความพร้อมและเพียงพอกับปริมาณผู้รับบริการ พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตามแผนการขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง
3 โครงการภายในไตรมาส 4 ปี 2559 รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการศูนย์ความงามจุฬารัตน์-เลอนัวร์การ
ให้บริการแพทย์แผนจีน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผู้ป่วยที่ท�ำ
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปมีอัตราก�ำไรสูงกว่ารายได้จากโครงการภาครัฐ
ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโน้มก�ำไรของบริษัทฯในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

รายได้จากโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพของภาครัฐ เป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสูงของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555 ถึงปี 2557 รายได้ในส่วน
ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.7 และร้อยละ 49 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล และหากนับรวมเฉพาะรายได้จาก
โครงการประกันสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 และ 40.6 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพของภาครัฐที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปเพื่อ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบายการลด
อัตราภาษีดังกล่าว ส่งผลดีต่อผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส�ำนักงานประกันสังคม

ในปี 2555 ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยรวม เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้
บริการโรคที่มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญได้แก่
- การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อัตราการเหมาจ่ายตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,306
บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 1,446 บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็น
1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 ซึ่งโดยทั่วไป จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่เกิน 3 ปี
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นับแต่เดือนกรกฎาคม 2555 โรงพยาบาลที่ได้รับ HA
ขั้นที่ 2 จะได้รับค่าบริการดังกล่าวในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 3 หรือ JCI จะได้รับค่าบริการดัง
กล่าวในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และ
JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11ได้รบั การรับรองคุณภาพ HA ขัน้ ที่ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รบั การรับรองคุณภาพ HA ขัน้ ที่ 2
- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง: เป็นรายได้ส่วนเพิ่มประเภทใหม่ซึ่งเริ่มใช้
ในปี 2555 ส�ำหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยโรคที่มีความรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD)
โดยส�ำนักงานประกันสังคมใช้แนวทางการค�ำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละ
ประเภทและก�ำหนดหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ซึ่งหากผู้ป่วยในมีอาการเจ็บป่วยด้วย
โรคที่มีค่า AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2 บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มจากส�ำนักงานประกันสังคม โดยในปี 2555 ส�ำนักงาน
ประกันสังคมก�ำหนดอัตราการเบิกเพิ่ม AdjRW ละไม่เกิน 15,000 บาท
- การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ยง: อัตราค่าบริการตามภาระเสี่ยงจาก 432 บาทต่อ
คนต่อปี
โดยสรุป บริษัทฯ ได้รับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินข้างต้น โดยรายได้จากโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้นจาก
2,853 บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 เป็น 3,320 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 โดยภาครัฐจะเป็นผู้ก�ำหนดเกณฑ์ค่าบริการประเภทต่างๆ ของ
โครงการประกันสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี

เพื่อให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในระดับนานาชาติ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน หรือในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนก็ได้
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ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินว่าเมื่อน�ำมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้
รายการก�ำไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�ำไร
สะสมยกมาในงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี
ส�ำหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�ำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้
เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�ำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุม
กิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุมใน
กิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�ำงบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 ก�ำหนดให้
กิจการสามารถเลือกน�ำเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดท�ำงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียก็ได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึง
กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ หากกิจการ
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น  กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการ
ของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.chularat.com”
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่
สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะ
การเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุน
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับ
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบ
ทางนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ

นายก�ำพล  พลัสสินทร์
กรรมการผู้จัดการ
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สาส์นจากประธานกรรมการตรวจสอบถึงผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท  โรงพยาบาลจุฬารัตน์  จ�ำกัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3  ท่าน
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้วย
1. นายมานิต
2. นายสมยศ
3. นายชยวัฒน์
โดยมี นางจิรวัสสา

เจียรดิฐ
ญาณอุบล
พิเศษสิทธิ์
โรจนประดิษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบโดยพร้อมเพรียง โดยมีการประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชี 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ในการประชุมทุกครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม
และท�ำหน้าที่เลขานุการการประชุมฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสรุปผลการประชุม ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  
และจากการปฏิบัติงานในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้  
1. การสอบทานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2557 ของบริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ โดยสอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชี เกีย่ วกับเรือ่ ง
ของความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน ตลอดจนถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามควร  
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ปรากฏในปี 2557 เป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อก�ำหนด และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ส�ำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้สอบบัญชีที่ท�ำหน้าที่รับรองงบการเงินของบริษัทฯ คือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่หนึ่ง
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา โดยเห็นว่าบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเข้าใจธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
จึงได้พิจารณาคัดเลือกและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5313 หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่ง บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2558
โดยพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 2.94 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง อย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
.............................................................
(นายมานิต เจียรดิฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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แบบประเมิน
ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

แบบประเมินนี้จัดท�ำโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ เป็นความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
ค�ำถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก�ำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2  มีข้อก�ำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อก�ำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท�ำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก�ำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก�ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ท�ำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ท�ำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท�ำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
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ใช่

ไม่ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

2.1 มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ�ำนาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
หรือสามารถขอค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจ
มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ�ำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และ
การติดตาม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายใน
ที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น  
3.2 ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม�่ำเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ
งานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
ผู้บริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�ำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan) ที่ส�ำคัญ

5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ�ำเป็น
5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัท
5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความส�ำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น
โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
บริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทก�ำหนดสาระส�ำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ค�ำถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ  
7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4  บริษัทได้ประเมินความส�ำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง (sharing)
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินเท็จ การท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส�ำคัญ  
การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก�ำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว
ด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูง
เกินความเป็นจริง จนท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ค�ำถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว
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ใช่

ไม่ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพ
แวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�ำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไป ตลอดจนก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และล�ำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารใน
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการก�ำหนดขนาดวงเงิน
และอ�ำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและ
วิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส�ำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�ำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแล้ว เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค�้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า
มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตาม
การช�ำระคืนหนี้ตามก�ำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษัทก�ำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทก�ำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน      
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี
เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

11.1 บริษัทควรก�ำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ค�ำถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่ก�ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส�ำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผล
ประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว  
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก�ำหนดแนวทาง
ให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัท
ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�ำนโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดยผู้บริหาร
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน�ำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ใช่

ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

13.1 บริษัทก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอส�ำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท
ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต�่ำ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
13.5 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึก
ข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภาย
ในบริษัท ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายในที่จ�ำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส�ำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
เช่น การก�ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น   
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่าง
ปลอดภัย

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ค�ำถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่าง
ปลอดภัย
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ใช่

ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายใน
ยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�ำหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก�ำหนดให้แต่ละส่วน
งานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทก�ำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่า
มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด�ำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ  งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและ กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

.............................................................
(สุมาลี  รีวราบัณฑิต)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

หมายเหตุ

2557

2556

6
7
8
9
10
11

678,460,649
161,718,809
587,243,828
86,564,226
8,140,370
1,522,127,882

495,638,954
630,000,000
151,517,633
411,033,424
74,979,190
3,783,603
1,766,952,804

345,264,196
172,944,217
55,000,000
353,063,704
45,290,349
6,211,889
977,774,355

182,964,323
610,000,000
119,903,747
5,100,000
282,947,951
39,391,032
2,754,216
1,243,061,269

12
28
13
14
15
12
22

114,368,885
1,557,332,577
13,445,706
19,524,675
3,541,494
35,330,727
1,743,544,064
3,265,671,946

114,368,885
1,081,546,665
10,785,624
2,439,885
18,384,915
1,227,525,974
2,994,478,778

1,116,430,732
39,013,000
572,145,016
8,761,696
1,891,719
22,074,651
1,760,316,814
2,738,091,169

916,430,732
39,013,000
520,967,022
7,207,780
1,526,985
10,318,611
1,495,464,130
2,738,525,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ ง
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจากส่ วน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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16
17

22
18

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

30,000,000
327,961,918

268,898,751

172,201,040

157,301,282

2,269,516
42,721,344

1,124,400
44,233,775

1,196,687
21,712,613

1,124,400
25,336,495

15,809,660
15,203,114
433,965,552

12,220,396
14,061,008
340,538,330

12,921,320
11,003,075
219,034,735

10,041,112
7,494,884
201,298,173

7,152,737
3,314,668
16,907,470
27,374,875
461,340,427

3,903,337
11,399,427
15,302,764
355,841,094

2,706,722
8,658,596
11,365,318
230,400,053

3,903,337
6,834,926
10,738,263
212,036,436

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000
1,146,084,819

1,100,000,000
1,146,084,819

1,100,000,000
1,146,084,819

1,100,000,000
1,146,084,819

110,000,000
444,172,652
2,800,257,471
4,074,048
2,804,331,519
3,265,671,946
-

98,350,000
294,202,865
2,638,637,684
2,638,637,684
2,994,478,778
-

110,000,000
151,606,297
2,507,691,116
2,507,691,116
2,738,091,169
-

98,350,000
182,054,144
2,526,488,963
2,526,488,963
2,738,525,399
-

19

19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

12

22

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

2556

2,671,695,691
19,842,431
23,241,198
2,714,779,320

2,221,489,400
20,483,554
12,674,052
2,254,647,006

1,381,555,187
75,000,000
16,551,666
14,505,136
1,487,611,989

1,134,254,691
177,150,000
27,536,936
10,128,744
1,349,070,371

1,756,018,942
359,325,617
2,115,344,559

1,446,436,965
287,247,183
1,733,684,148

914,571,333
217,575,025
1,132,146,358

730,467,724
167,994,923
898,462,647

599,434,761
599,434,761
(1,169,926)
598,264,835
(117,570,360)
480,694,475
480,694,475

520,962,858
(28,790)
520,934,068
(1,902,194)
519,031,874
(104,652,209)
414,379,665
414,379,665

355,465,631
355,465,631
(511,586)
354,954,045
(54,751,902)
300,202,143
300,202,143

450,607,724
450,607,724
(897,592)
449,710,132
(54,683,958)
395,026,174
395,026,174

480,619,777
74,698
480,694,475

414,379,665
414,379,665

300,202,143

395,026,174

0.44

0.41

0.27

0.39

23

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการคืนทุนจากบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

598,264,835

519,031,874

354,954,045

449,710,132

135,926,239
(7,691,833)
(880,742)
3,015,452
(19,842,431)
1,169,926

110,861,082
3,748,602
28,790
7,790
3,722,967
(4,921,503)
(20,483,554)
1,902,194

78,642,835
(3,981,122)
(75,000,000)
2,804,508
2,132,850
(16,551,666)
511,586

65,919,868
1,920,136
(177,150,000)
(113,160)
(2,877,057)
(27,536,936)
897,592

709,961,446

613,898,242

343,513,036

310,770,575

(1,441,075)
(176,210,404)
(10,935,251)
(4,017,841)
(10,584,103)

(13,262,342)
(221,755,434)
(9,658,007)
6,612,417
2,877,113

(12,627,787)
(70,115,753)
(5,899,317)
(3,457,673)
(3,698,259)

(5,444,104)
(201,581,581)
(7,736,751)
1,667,737
(3,291,069)

58,561,510
3,265,896
(1,510,750)
567,089,428
(120,255,060)
446,834,368

36,224,067
6,669,596
(1,735,590)
419,870,062
(110,919,535)
308,950,527

14,899,758
6,388,399
(309,180)
268,693,224
(58,740,519)
209,952,705

26,846,468
2,371,428
(1,097,690)
122,505,013
(46,417,719)
76,087,294

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพือ่ การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12)
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารเพิม่ ขึ้น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็ นอาคาร
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลค้างรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

641,549,234
(57,625,153)
(9,637,781)
(570,523,615)
(6,951,921)
10,182,641
18,774,163
25,767,568

(630,000,000)
2,010,314
3,500,000
(1,501,115)
(432,381,757)
(5,986,079)
4,636,361
18,681,355
(1,041,040,921)

610,000,000
(49,900,000)
40,000,000
(200,000,000)
(8,057,781)
(130,717,621)
(4,033,701)
572,070
15,120,105
272,983,072

(610,000,000)
1,443,496
223,900,000
137,150,000
(712,500,000)
(127,795,178)
(3,530,535)
3,159,590
30,379,991
(1,057,792,636)

29,268,677
(2,005,481)
-

(82,103,247)
(10,700,000)
(387,738)
1,344,606,024

(1,124,328)
-

(55,064,418)
(387,738)
1,344,606,024

3,120,000
(1,163,447)
(318,999,990)
(289,780,241)
182,821,695
495,638,954
678,460,649
-

(1,914,538)
(255,200,000)
994,300,501
262,210,107
233,428,847
495,638,954
-

(511,586)
(318,999,990)
(320,635,904)
162,299,873
182,964,323
345,264,196
-

(897,592)
(255,200,000)
1,033,056,276
51,350,934
131,613,389
182,964,323
-

3,276,072
6,399,997
-

5,415,475
-

75,000,000

5,415,475
40,000,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,100,000,000
1,100,000,000

1,146,084,819
1,146,084,819

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
13,200,000
880,000,000
220,000,000
1,132,884,819
1,100,000,000
1,146,084,819
98,350,000
11,650,000
110,000,000

294,202,865
(318,999,990)
480,619,777
(11,650,000)
444,172,652

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
78,250,000
155,123,200
(255,200,000)
414,379,665
20,100,000
(20,100,000)
98,350,000
294,202,865

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

2,638,637,684
(318,999,990)
480,619,777
2,800,257,471

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,126,573,200
1,352,884,819
(255,200,000)
414,379,665
2,638,637,684

74,698
3,999,350
4,074,048

ส่วนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,126,573,200
1,352,884,819
(255,200,000)
414,379,665
2,638,637,684
2,638,637,684
(318,999,990)
480,694,475
3,999,350
2,804,331,519
-

(หน่วย: บาท)
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1,100,000,000
1,100,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
880,000,000
220,000,000
1,100,000,000

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,146,084,819
1,146,084,819

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
13,200,000
1,132,884,819
1,146,084,819
98,350,000
11,650,000
110,000,000

182,054,144
(318,999,990)
300,202,143
(11,650,000)
151,606,297

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
78,250,000
62,327,970
(255,200,000)
395,026,174
20,100,000
(20,100,000)
98,350,000
182,054,144

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,033,777,970
1,352,884,819
(255,200,000)
395,026,174
2,526,488,963
2,526,488,963
(318,999,990)
300,202,143
2,507,691,116
-

(หน่วย: บาท)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ที่อยูต่ ามที่
จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่ 88/8-9 ถนนเทพารั ก ษ์ กิ โลเมตร 5 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี
จัง หวัด สมุ ท รปราการ ณ วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ส ถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลทั้งสิ้ น 1 สาขา

.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 47 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่
 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 4
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั คอนวีเนี ยนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด ประกอบการสถานพยาบาล
และโรงพยาบาล
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
ประกอบการสถานพยาบาล
และโรงพยาบาล
บริ ษทั ไทย แอมดอน จํากัด
จําหน่ายเครื่ องมือแพทย์
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ น้
2557
6
ร้อยละ ร้อยละ

ไทย

00

00

ไทย

00

00

ไทย

00

00

1
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ ประกอบการสถานพยาบาล
จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั กบินทร์ บุรี และโรงพยาบาล
การแพทย์ จํากัด”)
บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ หุ ้ น โด ยบ ริ ษั ท
บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
ประกอบการสถานพยาบาล
และโรงพยาบาล

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ น้
2557
6
ร้อยละ ร้อยละ
00
00

6.

-

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงิ น ของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญ ชี ที่สําคัญ เช่ น เดี ยวกัน กับของ
บริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

. บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุน
.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 255)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง ) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง ) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) รายได้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
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ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง ) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง ) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง ) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) สิ น ทรั พ ย์ไม่ห มุน เวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายและการดําเนิ น งานที่
ยกเลิก
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง ) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 7
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ มี ภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 1
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 1
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 1
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 8
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปันผล
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่  มกราคม 2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้ง
นี้ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินนี้ ในปี ที่นาํ มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 7) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัยทัน ที ในกําไรหรื อขาดทุ นในงวดที่ เกิ ดรายการ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประเมินว่าเมื่อนํามาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู ้รายการกําไรขาดทุน
ดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานและกําไรสะสมยกมาในงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 0 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชี สาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ ยวกับการ
4

128

พิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผูล้ งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้า
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปลี่ ยนแปลงที่สําคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิ จการมา
จัดทํางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานฉบับ ดังกล่ าวจะไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การ
ร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้
และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมิ น เบื้ อ งต้น ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยเชื่ อ ว่ามาตรฐานข้างต้น จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4. การรับรู้รายได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
และค่าห้องพัก และจะบันทึ กเป็ นรายได้เมื่อได้ขายยาหรื อเมื่ อได้ให้บริ การแล้ว ยกเว้น รายได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้จากสํานักงานประกันสังคมและสํานักงานประกันสุ ขภาพแห่ งชาติที่จะรับรู ้
รายได้ตามอัตราเหมาจ่าย และอัตราความรุ นแรงของโรคต่อจํานวนผูป้ ระกันตนที่ข้ ึนทะเบี ยนกับ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น  เดื อนนับ จากวัน ที่ ได้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูก หนี้ การค้าแสดงมู ลค่ าตามจํานวนมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รับ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก ค่ าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรั บผลขาดทุน โดยประมาณที่ อาจเกิ ด ขึ้น จากการเก็บเงิ น จากลูกหนี้ ไม่ ได้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4. สิ นค้ าคงเหลือ
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
อุปกรณ์การแพทย์แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า
6
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4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวม
ต้นทุนการทํารายการ หลังจากนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย
ราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตาม
บัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ใ นส่ ว นของกําไรหรื อ ขาดทุน ในงวดที ่ต ดั รายการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เพื ่อ การ
ลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง และส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

5-
-4
-1
-1
-1
-0

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรัพย์
หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์
รายการผลกําไรหรื อ ขาดทุน จากการจําหน่ ายสิ น ทรัพ ย์จะรับ รู ้ในส่ วนของกําไรหรื อ ขาดทุน เมื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
7
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4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนเป็ นซอฟท์แ วร์ ค อมพิว เตอร์ ซ่ึ ง แสดงมูล ค่า ตามราคาทุน หัก ค่า ตัด จํา หน่ า ย
สะสมและค่า เผื ่อ การด้อ ยค่า (ถ้า มี) ของสิ น ทรัพ ย์น้ ั น ค่า ตัด จํา หน่ า ยคํา นวณจากราคาทุน ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี
ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ซึ่ ง ทํา ให้มีอิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่อ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ย
ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4. สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.1 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ห รื อสิ น ทรั พ ย์ที่ไม่ มีตวั ตนอื่ น ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยหากมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.1 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ของแต่ละบริ ษทั ขึ้น ซึ่ งกองทุนจะประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงิน ที่ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ ายสมทบกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระสําหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ ายให้ แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หกั ด้วยต้นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ และผลกําไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
ในการปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน เป็ นครั้ งแรกใน
ปี 4 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยเลื อ กรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ในช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงที่ ม ากกว่าหนี้ สิ น ที่ รับ รู ้
ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 4
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4. ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบัน ทึ กประมาณการหนี้ สิ นไว้ในบัญ ชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
มี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หัก ภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1

134

.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํานวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพิ นิ จและการ
ประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ ค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับเป็ นรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ที่ยงั ไม่ได้รับจากสํานักงาน
ประกัน สังคมและสํานักงานประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ สามารถทราบ
จํานวนเงินที่จะได้รับแน่ นอน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงได้ประมาณการรายได้คา้ งรับ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กาํ หนดโดยหน่วยงานดังกล่าว และจากจํานวนเงินที่
ได้รับจริ งครั้งล่าสุ ดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปั จจุบนั
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิน ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิ ก ใช้งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้อ งทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อ หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2557
6
6,7
6,4
67,44
4,7
4,6
67,461

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6
4,1
,6
41,16
17,4
4,64
1,64

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.3
ถึง 3.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ .1 ถึง . ต่อปี )
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7. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากประจําธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2557
6
6,
6,
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6
61,
61,

ณ วัน ที่ 3 ธันวาคม 2556 เงิน ลงทุน ชั่วคราวเป็ นเงิ น ฝากประจําอายุ 3 - 2 เดื อน มี อตั ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ . ถึง .7 ต่อปี
8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่คา้ งชําระ
ค้างชําระไม่เกิน  เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6

งบการเงินรวม
2557
6
-

-

6,4
6,4

6
6

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่คา้ งชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน  เดือน
 - 6 เดือน
6 - 1 เดือน
มากกว่า 1 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ

1,
14,67
,44
1,7
16,66
(6,)
17,6

1,4
17,761
,617
,74
16,46
(1,7)
146,676

64,14
,1
,4
,
4,
(,4)
,66

6,7
,
4,74
4,7
,17
(7,4)
7,7

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

4,11
4,11
161,71

4,4
4,4
11,1

,1
,41
7,
,6
,4
17,44

,774
,4
4,

46,747
11,4

1
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9.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญ กับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
ขายยาและเวชภัณฑ์
ซื้ อยาและเวชภัณฑ์
ค่าบริ การทางการแพทย์จ่าย
ค่าเช่ารับ
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ขายอุปกรณ์การแพทย์
ซื้ ออุปกรณ์การแพทย์
ซื้ อวัสดุอื่น
รายการธุรกิจกับกรรมการ
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

6

2557

6

-

-



1
1
1
2
2
3
-

1
1
1
1
1
9
1


-



-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษัท ฯและกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 3 ธั น วาคม 2557 และ 2556
มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างรับจากบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6

งบการเงินรวม
2557
6
-

-

11,61
11,61

4,14
4,14

-

-

7,
7,

4,
4,

-

-

,6
,6
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6

งบการเงินรวม
2557
6

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 1)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

,
,

,1
,1

6
6

17
17

6
6

,6
44
,16

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 3 ธันวาคม
2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด บริ ษทั ย่อย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
3 ธันวาคม
6
,1
,1

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี
4,
4,

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
3 ธันวาคม
7

ลดลง
ระหว่างปี
-

,
,

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 7 และ 6 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
74
88
74
88

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
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ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้แก่ บริ ษทั ย่อยตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 2. ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน
. รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ ค้างรับ

สํ านักงานประกันสั งคม
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ภาระเสี่ ยง
ค้างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วยด้วย
โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น
รวม
สํ านักงานประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
รวมรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

11,7

16,

,

4,4

7,46
1,41
7,47

111,6
7,64
,1

1,7
4,7
,1

7,11
,47
164,47

4,46
1,6
(4,4)
7,44

11,
41,47
(4,4)
411,

,7
4,4
(1,6)
,64

11,
4,1
(1,6)
,4

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถทราบจํานวนเงินแน่ นอนสําหรั บรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์
สําหรับผูป้ ่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู งและรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ภาระเสี่ ยงที่ยงั ไม่ได้รับจาก
สํานักงานประกันสังคมและสํานักงานประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ดังนั้นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจึงได้ประมาณรายได้คา้ งรับดังกล่าวจากจํานวนเงินที่ได้รับจริ งครั้งล่าสุ ดควบคู่ไปกับภาวะการณ์
ในปั จจุบนั ซึ่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจะไม่แตกต่างไป
จากจํานวนที่ประมาณไว้อย่างเป็ นสาระสําคัญ
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. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ยา
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์การแพทย์
วัสดุอื่น
รวม

2557
6,
6,16
,6
1,1
6,7

6
4,766
7,
,7
1,66
7,

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2557
6
(7)
(7)
(7)
(7)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
6
,
4,4
6,16
7,
,6
,7
1,1
1,66
6,64
74,7
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ยา
เวชภัณฑ์
วัสดุอื่น
รวม

2557
,744
,47
1,
4,

6
4,17
,
1,7
,1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2557
6
-

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
6
,744
4,17
,47
,
1,
1,7
4,
,1

17
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั คอนวีเนียนซ์
ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกง
เวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั ไทย แอมดอน
จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2557
6

สัดส่ วนเงินลงทุน
2557
6
ร้อยละ ร้อยละ

ราคาทุน
2557

6

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลที่
บริ ษทั ฯรับระหว่างปี
2557
6

,

,

1

1

,

,

,

16,6

,

,

1

1

1,71

1,71

,

7,

,

,

1

1

,6

,6

-

-

7,

7,

00

00

7,
1,116,41

5,
16,41

7,

177,1

เงินลงทุนในบริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
เมื่ อวัน ที่ 1 พฤษภาคม 255 ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั บางปะกงเวชชกิ จ จํากัด มี มติ
อนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นจากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ  บาท และอนุ มตั ิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  ล้านบาท (หุ ้นสามัญ ,, หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ น 
ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 1,, หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ  บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 4 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาท โดยบริ ษทั ฯซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน  ล้านบาท เพื่อ
ดํารงอัตราส่ วนการถือหุ ้น โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้ กบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่  พฤษภาคม 7
บริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่ านบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ 7 (วันที่ซ้ื อ) บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้เข้าซื้ อหุ น้ ของ
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด จํานวน 1,6 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6.74 ของทุนที่ออกและ
จําหน่ ายแล้วทั้งหมดจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ดังกล่าวในราคาหุ ้นละ 30 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
7.47 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 7 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริ ษทั ดังกล่าว
จํานวน ,00 หุ ้น รวมเป็ นเงิน .61 ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 9. และบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนการถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั ดังกล่าวคิด
เป็ นร้อยละ 9.
1
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โดยมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาจากบริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด ณ วันที่ซ้ื อมี
รายละเอียดดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยในสัดส่ วนที่บริ ษทั ลงทุน (ร้อยละ 9.)
บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยในสัดส่ วนที่บริ ษทั ลงทุน
บวก: ค่าความนิยม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ือ
4
11,
64

6,
(71)
(4)
(1,466)
(4,)
(,)
,4
,553

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ซ้ือ
4
11,
64

1,6
(71)
(4)
(1,466)
(4,)
,
,1

9,
,7
(4)
7,6

,76
,7
(4)
7,6

ค่าความนิ ยมจํานวน 1. ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากการซื้ อธุ รกิจโดยหลักประกอบด้วยการขยายธุ รกิจ
ในอนาคต
เมื่อวันที่  สิ งหาคม 7 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด มีมติอนุมตั ิให้
เปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าหุ ้ น จากเดิ ม มู ลค่ าหุ ้ น ละ 00 บาท เป็ นมู ลค่ าหุ ้ น ละ 5 บาท และอนุ ม ัติ ให้ เพิ่ ม
ทุนจดทะเบียนจากเดิม .5 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 5, หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 1 ล้านบาท
(หุน้ สามัญ ,, หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ  บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 16.7 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ  บาท โดยบริ ษทั ย่อยได้ซ้ือหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน .4 ล้านบาท และจําหน่ายหุ น้
เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยเป็ นจํานวนเงิ น . ล้านบาท เป็ นผลให้ บ ริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ย
มี อตั ราส่ วนการถื อหุ ้ นในบริ ษ ัทดังกล่ าวลดลงเป็ นร้ อยละ 6. โดยบริ ษ ัทดังกล่ าวได้จดทะเบี ยน
การเพิ่มทุนนี้กบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่  ธันวาคม 7
1
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บริ ษทั อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 5 มกราคม 255 คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯอนุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท บางปะกงเวชชกิ จ จํา กัด
(บริ ษทั ย่อย) ลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญจํานวน 1, หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของทุนที่ออกและ
จําหน่ ายแล้วทั้งหมดจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์ วิส จํากัด รวมเป็ นเงินลงทุน
ทั้งสิ้ น จํานวน 4 ล้านบาท ณ วัน ที่ 3 ธัน วาคม 255 บริ ษ ัท ย่อยอยู่ระหว่างการเจรจากับ บริ ษ ัท
ดังกล่าว
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นที่ ดินรอการพัฒนา การกระทบยอด
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 7 และ 6 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2557
6
114,6
114,6
114,6
114,6

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6
,1
,1
,1
,1

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 7 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

ที่ดินรอการพัฒนา

งบการเงินรวม
2557
2556
1,41
1,41

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
7,14
7,14

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
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ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
และส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
4,1
4,
44
,444
7
(66)
,6
1,41
,11
,46
,44
(6)
,66
,
6,4

1,
4,47
(7,1)
4,1
1,77
6,1
(,6)
,14
17,4
6,1

7,766
,6

17,
,
(11,)
11,4
,
,6
(,6)
1,

64,6
4,1
(11,4)
1,75
,1
7,6
11,1
(,41)
4,
1,17

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
และอุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

4,1
7,66
(,677)
6,7
41,
17,71
11,7
(,646)
,7
11,647

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
การแพทย์

ราคาทุน
,46
 มกราคม 2556
,1
ซื้ อเพิ่ม
17,7
4,
(67)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
4,14
,
1 ธันวาคม 6
4,7
6,4
,
ซื้ อเพิ่ม
11,614
17,
,4
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
(7)
(7,7)
โอนเข้า (ออก)
7,1
1,4
1 ธันวาคม 7
64,17
471,47
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
 มกราคม 2556
,11
1,76
1,1
7,41
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ ตัดจําหน่าย
(66)
1 ธันวาคม 6
,1
1,14
1,174
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
,1
,617
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ ตัดจําหน่าย
(6,764)
(7)
1 ธันวาคม 7
,41
11,61
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 ธันวาคม 6
330,7
1,
1 ธันวาคม 7
1,676
4,7
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2556 (89 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ปี 2557 (1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

,66
4,17

,41
,
(1,98)
,6
,4
,7
(4,7)
,67

,77
1,
(,11)
1,16
64,6
1,6
,
(6,6)
6,7
7,6

ยานพาหนะ

144,14
,

-

,71
17,64
(47)
(7,61)
144,14
,4
(,7)
(4,1)
,

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

1

17,47
11,64

1,1,47
1,7,

767,6
17,47
(4,47)
,76
,4
11,64
(67,6)
,47

1,6,
47,47
(4,16)
1,1,
,20
6,746
(76,6)
,47,11

รวม

(หน่วย: พันบาท)

146
17,7
1,
(66)
1,1
1,4
(6)
1,7
4,

,16
71
6,14
1,4
(7)
7,67
117,
11,6

1 ธันวาคม 7

6,4

,41

1,
,47
(1)
1,4
,7
()
1,1

6,6
1,4
(4)
1,7
,66
,6
(4)
,7
47,6

4,11

,164

-

6,46
1,41
()
(,66)
,164
,41
(1,446)
4,11

7,14

,67

4,
6,774
(,)
46,44
76,16
(41,4)
1,

6,41
1,10
(,171)
1,7,41
1,717
(44,67)
1,,4



76,16

4,16

4,17

17,7
1,
(,)
11,161
1,76
(,)
1,

14,1
1,
(,6)
6,1
1,
1,
(,17)
,44
1,6

รวม

ปี 2557 (67 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

,416

,76

1,771

11,6
6
1,4

14,4
1
14,6
14,6

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

6,774

11,4

1,6

1,1
6,44
(1,6)
14,41
1,66
(1,7)
1,4

1,77
6,1
(1,7)
14,
46,1
4,6
(1,)
1,
74,

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
การแพทย์

(หน่วย: พันบาท)

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2556 (6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

1,4

411,4
,66
(67)
,6
4,7
6,
()
,6
41,1

117,4
,44
,66
1,6
1,
(7)
1,4
1,6

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ราคาทุน
1 มกราคม 6
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
1 ธันวาคม 6
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
1 ธันวาคม 7
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 6
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
1 ธันวาคม 6
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
1 ธันวาคม 7
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 ธันวาคม 6

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่ง
และ
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ ดจํา นองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ า งมู ล ค่ า สุ ทธิ ต ามบั ญ ชี ณ วัน ที่
3 ธัน วาคม 2557 เป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (2556:  ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกัน วงเงิ น
สิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร (เฉพาะกิจการ: 9 ล้านบาท 2556:  ล้านบาท)
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
เงินประมาณ 35 ล้านบาท (2556: 7 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 220 ล้านบาท 2556: 24 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 3 ธันวาคม 255 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะซึ่ งได้ม าภายใต้
สั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น โดยมี มู ล ค่าสุ ท ธิ ต ามบัญ ชี เป็ นจํานวนเงิ น  ล้านบาท (255: 4 ล้านบาท)
(เฉพาะกิจการ:  ล้านบาท 255: 4 ล้านบาท)
15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 และ
2556 แสดงได้ดงั นี้

ราคาทุน
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือปลายปี
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับการตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือปลายปี
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม
7
6

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6

1,61
6,
,1

1,7
,7
(74)
1,61

14,7
4,4
1,1

1,
,
(76)
14,7

1,7
4,
14,67
1,446

7,1
,64
()
1,7
1,76

7,64
,4
1,1
,76

,
,146
()
7,64
7,
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1. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 255 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ น
จํานวนเงิน 30 ล้านบาท (3 ธันวาคม 255: ไม่มี) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 ถึง .25 ต่อปี และ
ครบกําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2558
วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจํานองที่ ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
1. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
7
6
1,17
117,1
6
,1
4,47
6
44
62,
7,7
4,
1,
7,6
6,

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
74,1
7,1

,
44,4
,4
71
6,7
,471
4,
,4
16,46
17,1
17,1

1. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อกิจการ
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
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งบการเงินรวม
7
6
11,
1,6
4,
,4
,4
61
6
(1,1)
(1,76)
16,7

(,64)
11,

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
6,
1,1
1,74
1,6

4
()
(1,)
,6

(,67)
6,

4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
7
6
,4
,4
61
6

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
(,64)
ประกันภัยที่รับรู ้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ที่รับรู้ ในส่ วนของกําไรหรือ
,1
(4,1)
ขาดทุน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
676
(,16)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
,339
(,7)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
1,74
1,6

4
-

(,67)

,1

(,77)

74
1,7

(1,6)
(1,614)

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
7
6
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.6
4.6
.
.
11. - .
11. - .

งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.6
4.6
.
.
11. - .
11. - .

จํา นวนเงิ น ภาระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ แ ละภาระผู ก พัน ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง จากผลของ
ประสบการณ์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 255

จํานวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
16,7
,6
11,
6,
1,6
1,1
14,
,4

(หน่วย: พันบาท)
จํานวนภาระผูกพันที่ถกู ปรับปรุ ง
จากผลของประสบการณ์
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
(,)
(,6)
1,16
4
-
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1. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างวันที่ 8 - 0 พฤษภาคม 255 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ง
แรกจํานวน 220 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ .3 บาท โดยบริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วจากจํานวน 880 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 880
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาท) เป็ นจํานวน ,00 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ ,00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ  บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่  พฤษภาคม 255 และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญจํานวน ,00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาท เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและเริ่ มทําการซื้อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่  พฤษภาคม 255 ในการออกจําหน่ายหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ น้ ดังกล่าวเป็ นจํานวน 33 ล้านบาท (สุ ทธิ
จากภาษีเงินได้ 8 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ฯได้แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
20. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา  แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.  บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หั ก ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่ าทุ น สํ า รองนี้ จะมี จ ํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 1
ของทุ น จดทะเบี ย น สํารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่ ส ามารถนําไปจ่ ายเงิ น ปั น ผลได้ ในปั จ จุ บ ัน
บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นค้าคงเหลือใช้ไป

งบการเงินรวม
7
6
71,
1,6
1,92
1,7
46,

7,4
4,4
11,61
,1
,446

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
71,1
,1
7,64
,
64,

,1
,66
6,
,646
1,6

6
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22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 7 และ 6 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 9)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
7
6

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6

11,74

95,02

,117

5,0

-

8,29

-

8,29

(1,17)
117,7

1,1
14,6

(6)
4,7

7
4,64

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้เงินปั นผลที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
7
6
,6
1,

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
4,4
44,71

%

%

%

%

11,6

103,80

7,1

,4

44
(,1)
(,)

1,4
(58)
8

4
(1,)
(1,7)
(16,)

6
(,4)
(50)
(35,258)

117,7

14,6

4,7

4,64

7
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั ย่อย
ณ วันซื้อกิจการ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
7
6
7
6
16
,1
,41

16
,
,44

16
1,7
1,

16
1,67
1,7

3,1
,1

-

-

-

23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
7
6
4,6
414,
1,1,
1,1,6
.44
.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6
,
,6
1,1,
1,1,6
.7
.
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2. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯคือ คณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการในส่ วนงานดําเนิ นงานสองส่ วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ป ระกอบกิ จ การที่ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล คื อ ธุ ร กิ จ จํา หน่ า ยเครื่ อ งมื อ แพทย์
ซึ่ งส่ วนงานดําเนิ นงานทั้งสองส่ วนนี้ มีลกั ษณะเชิ งเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่ วน
ใหญ่ของส่ วนงานต่างๆ เป็ นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริ การและการบริ หารจัดการของส่ วนงานต่างๆ มี
ความใกล้เคียงกัน และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น
รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วน
งานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ
1, ล้านบาทและ 6 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วนงานการประกอบกิ จการโรงพยาบาล (ปี 2556 มี
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองรายเป็ นจํานวนเงินประมาณ 928 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ซึ่ง
มาจากส่ วนงานการประกอบกิจการโรงพยาบาล)
25. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 2 และ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุ น ทิ สโก้ จํากัด และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้น ออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วย
กองทุ น ของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อย ในระหว่างปี 255 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยได้จ่ายเงิ น สมทบ
กองทุนเป็ นจํานวน  ล้านบาท (2556:  ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ:  ล้านบาท 2556:  ล้านบาท)
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2. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล
เงินปันผลประจําปี 

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่  มีนาคม 255
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานสําหรับงวดหกเดือน
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
3 สิ งหาคม 255
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 255
เงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม
ที่ประชุมคณะกรรมการ
และจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 255
1 พฤศจิกายน 255
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 6
เงินปันผลประจําปี 255
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 255
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 7

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 255
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
1 สิ งหาคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 7

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
(พันบาท)
7,

.6

,

.

,
,

.
.4

,

.

11,

.1

11,
1,

.1
.

2. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
2. ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ก)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้ อเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

การก่อสร้างอาคาร
การซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์

ณ วันที่ 3 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
7
6
7
6

4
76

1
41
6
1
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ข)

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระใน
บริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 225 ล้านบาท (2556: 225 ล้านบาท)

2.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร และรถยนต์
รวมถึงสัญญาบริ การต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานดังนี้

จ่ายชําระ
ภายใน  ปี
มากกว่า  ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 3 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
7
6
7
6
7
6


7

1


11


2.3 การคํา้ ประกัน
ก)

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่บริ ษทั ย่อยสองแห่ งในวงเงิน 9
ล้านบาท (2556: 10 ล้านบาท)

ข)

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 7 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
ของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่ อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (2556:  ล้านบาท)
(เฉพาะกิจการ:  ล้านบาท 2556: 20 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ
ตามปกติธุรกิจ โดยประกอบด้วยหนังสื อคํ้าประกันดังต่อไปนี้

คํ้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

งบการเงินรวม
7
6

8
5
6
53
1

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6

1

2
11


1
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8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
จํานวนนี้ เป็ นเงินลงทุนในหุ ้นสามัญจํานวน , หุ ้น ของบริ ษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่ งคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 0 ของทุนของบริ ษทั ดังกล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 3 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในบริ ษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จํากัด - ราคาทุน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
7
6


()
()
-

9. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
0 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั
ย่อย เงิ น กู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น และหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ า
การเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ าย
บริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ
นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจ
ต้อ งสู ญ เสี ย จากการให้ สิ น เชื่ อ คื อ มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่ น ที่ แ สดงอยู่ใ น
งบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะสั้น สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรื อวันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
รวม
ภายใน  ปี  ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

4
4

-

14
14

1
16


67
16
4

.1 - .
-


2
2




-







67

. - 4.
5.9 - .25

งบการเงินรวม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ภายใน  ปี  ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

7
6
7

-

46
46

4
1
1

46
6
1
1,7

.1 - .
.0 - .70
-

1
1

4
4

-

6
6

6

74

6.
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
รวม
ภายใน  ปี  ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

17

7

-




11
17


4
17

7

.1 - .7
.

1
1




-

17
17

17
4
176

6.

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ภายใน  ปี  ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )


61

617

-

14
14


1
1

1
61
1

1

.1 - .7
.1 - .7
.

1
1

4
4

-

17
17

17

16

6.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยพิ จ ารณาว่ า ไม่ มี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ย น เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ

4

158

9.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด อยู่ใ นประเภทระยะสั้ น
เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ น ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ น ทรั พ ย์กัน หรื อจ่ ายชําระ
หนี้สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
เครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การ
วัดมูลค่าที่เหมาะสม
. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่
1 ธันวาคม  กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ .16:1 (6: .1:1) และบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ .:1 (6: .:1)
. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่อไปดังนี้
1. อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 7 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯในอัตรา
หุน้ ละ .1 บาท รวมเป็ นเงิน 11 ล้านบาท
. อนุ มตั ิ ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิ มที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวน 1,1
ล้านหุน้ เป็ นหุน้ ละ .1 บาท จํานวน 11, ล้านหุน้
ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะนําเสนอมติขา้ งต้นต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี  พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
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