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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่ มก่อตั้งในปี 2529
จนถึงปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อย จํานวน 8 บริ ษทั มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การบริ เวณรอบสนามบินสุ วรรณภูมิ ตั้งแต่เขต
ประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริ เวณ ถนนบางนาตราด อําเภอบางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจาํ นวนเตียงรองรับผูป้ ่ วยรวม 495 เตียง และตาม
แผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ งของบริ ษทั ฯ ได้แก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง(แล้ว
เสร็ จในปี 2559) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (แล้วเสร็จในปี 2559)โครงการขยายพื้นที่การ
ให้บริ การและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แล้วเสร็ จเดือนมกราคม 2560) โครงการสร้างโรงพยาบาล
แห่ งใหม่บนถนน 304 อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี(คาดว่าแล้วเสร็ จภายในปี 2561) และโครงการขยายอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (แล้วเสร็ จในปี 2560)โดยใช้ระยะเวลา 4 ปี โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็ จในปี 2561(เดิมคาดว่า
แล้วเสร็ จภายในปี 2560) นั้น จะทําให้บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเตียงรองรับผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นเป็ น 705 เตียง และในปี 2559 บริ ษทั มีมติ
ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ที่อาํ เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็ จในปี 2561 ปัจจุบนั
สามารถรองรับผูป้ ่ วยนอกมากกว่า 6,000 คนต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือการเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ดี
ที่สุดแห่ งหนึ่งในภาคตะวันออก และเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล
บริ ษทั ฯ เน้นคุณภาพการให้บริ การโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเครื่ องมือรักษาที่
ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพ ปลอดภัย และคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ มีศนู ย์การแพทย์ที่มีผลงาน
เป็ นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ศลั ยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย
วิกฤติ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนย์รักษาโรคมะเร็ ง บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญกับการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริ ษทั ฯทั้งสามแห่ งได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย(Thai Hospital Accreditation ‟ HA) และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลแห่ งหนึ่งในกลุ่มบริ ษทั ฯได้ผา่ นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริ กา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผา่ นการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ
รับรองแต่ละครั้งมีกาํ หนดอายุรับรอง 3 ปี
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั ฯ ให้บริ การแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผูป้ ่ วยทัว่ ไป และผูป้ ่ วยตามโครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม และผูป้ ่ วยตามโครงการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) ที่เข้ารับบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
ศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยโรคหัวใจในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก เป็ นต้น โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสาขารวมทั้งสิ้ น
14 แห่ งกระจายอยูใ่ นพื้นที่ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเตียงรองรับผูป้ ่ วยจํานวน 495 เตียง และมีห้องพักสําหรับผูป้ ่ วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น
ห้องพักพิเศษ V.I.P. ห้องพักพิเศษ Deluxe ห้องพักผูป้ ่ วยประเภทพิเศษเดี่ยว ห้องพักผูป้ ่ วยประเภทพิเศษคู่ ห้องพักผูป้ ่ วย
ประเภทพิเศษ 4 เตียง ห้องพักผูป้ ่ วยประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพักผูป้ ่ วยหนัก (ICU) ห้องพักผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจ (CCU)
ห้องพักผูป้ ่ วยหนักเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ มีความโดดเด่นในการให้บริ การดังนี้
 คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้ บริการภายใต้ จร.3)* : ให้การผ่าตัดรักษามือและนิ้วมือที่
ฉีกขาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เป็ นที่เชื่อถือและมีชื่อเสี ยง
ของวงการแพทย์ระดับประเทศและต่างประเทศ เป็ นศูนย์ที่รับส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อรับการรักษาผ่าตัด Microsurgery
ของโรงพยาบาลในกรุ งเทพและภูมิภาคภาคตะวันออก และยังเป็ นศูนย์ศึกษาต่อของแพทย์เฉพาะทางจากโรงเรี ยน
แพทย์ในประเทศและต่างประเทศ
 ศูนย์ผ้ปู ่ วยวิกฤติทารกแรกเกิดนา้ หนักน้ อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้ บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริ การดูแลทารก
ที่คลอดก่อนกําหนดและมีน้ าํ หนักน้อยกว่าปกติ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกที่คลอดก่อนกําหนดและมีน้ าํ หนักน้อยกว่าปกติ สามารถเจริ ญเติบโตและใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดย
ได้รับความไว้วางใจเป็ นศูนย์รับส่ งต่อของ สปสช. เขต 6 จังหวัดระยอง
 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริ การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมอง ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันประสาทวิทยา ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการ
จัดตั้งหออภิบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี
2558 เปิ ดศูนย์ผา่ ตัดสมองผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกในสมอง
 ศูนย์เลเซอร์ ผวิ หนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้ บริการภายใต้ จร.1, จร.3)
ให้บริ การตรวจรักษาโรคผิวหนังทัว่ ไปและให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านความงามศัลยกรรมตกแต่ง (เสริ มจมูก, เสริ ม
เต้านม) การผ่าตัดลดกระชับสัดส่ วนด้วยเครื่ อง VASER และมีเครื่ องเลเซอร์สาํ หรับรักษาปัญหาผิวหน้าแบบต่างๆ
รวมไปถึงการฉีดรักษาด้วยโบทอกซ์และฟิ ลเลอร์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา
รวมถึงผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวคุณภาพดีสาํ หรับผิวหน้าชนิดต่างๆ
 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้ บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศกั ยภาพสูงในการให้บริ การรักษาผูป้ ่ วย
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิ ดรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัด
แบบเปิ ด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิ ดศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการ
ให้บริ การที่สาํ คัญได้แก่ การตรวจสุ ขภาพหัวใจ การทําอัลตราซาวด์หัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจแบบเดิน
สายพาน การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ทําบอลลูน ใส่ สเต็นท์) รวมถึงการผ่าตัดหัวใจที่มีความซับซ้อนสูง โดยเป็ น
เครื อข่ายศูนย์รับส่ งรักษาต่อผูป้ ่ วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบของทั้งโครงการสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) และโครงการประกันสังคม และในปี 2558 เปิ ดศูนย์รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจี้ไฟฟ้ า
ลัดวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่ งแรกในภูมิภาค และได้เพิ่มเครื่ องกระตุน้ เสริ มการทํางานของหัวใจ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวัตกรรมในการรักษาโรคหัวใจที่ผปู้ ่ วยไม่สามารถผ่าตัดได้ และ
Cardiac MRI scan ในการตรวจหัวใจที่มีความผิดปกติซบั ซ้อนและตรวจประเมินก่อนผ่าตัดหัวใจ
ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้ บริการภายใต้ จร.9)* ให้ บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้ าน
ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุ ขภาพเพื่อค้นหาโรคมะเร็งด้ วยวิธีต่างๆ การรักษามะเร็งด้ วย
เครื่อง HIFU (High Intensity Ultrasound) สําหรับมะเร็ งในช่องท้องชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น มะเร็ งตับ
มะเร็ งตับอ่อน และก้อนเนื้องอกมดลูก โดยเริ่ มเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปลายปี 2556
ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่ (ให้ บริการภายใต้ จร.3) *รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้ การฝังแร่
ไอโอดีน 125 โดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ผลการรักษาที่ดีและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเหมือนกับการผ่าตัด โดยแพทย์เฉพาะทางรังสี รักษาที่มีชื่อเสี ยงและมีประสบการณ์สูงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เริ่ มเปิ ดให้บริ การในปี 2557
ศูนย์รักษาผู้มบี ุตรยาก IVF Center (ให้ บริการภายใต้ จร.11) ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่ช่วยให้ค่สู ามีภรรยาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธ์ที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเริ่ มเปิ ดให้บริ การในปี 2560
ศูนย์ตาสุ วรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้ บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่
อาการทัว่ ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและได้มาตรฐาน เริ่ มเปิ ดบริ การในปี 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ธุรกิจอืน่ ๆ
(1) ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายเครื่องมือแพทย์
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด (“ไทยแอมดอน”) ดําเนินธุรกิจนําเข้า และจัดจําหน่าย
เครื่ องมื่อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัดไฟฟ้ า เครื่ องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริ มาณออกซิเจนใน
เลือด เป็ นต้น โดยในปั จจุบนั สิ นค้าเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นาํ เข้าโดยไทยแอมดอนส่ วนใหญ่จะจัดจําหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ดี การจัดซื้อเครื่ องมือทางการแพทย์ดงั กล่าว ยังคงยึดถือ
แนวทางการจัดซื้อตามเงื่อนไขตลาดปกติ
(2) ธุรกิจแพทย์แผนไทย และเสริมความงาม
บริ ษทั ฯ ให้บริ การสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “คลินิกการแพทย์แผนไทยจุฬารัตน์” ให้บริ การ คือ บริ การนวดแผน
ไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่มีความชํานาญ นอกจากนี้บริ ษทั ฯยังให้บริ การด้านการเสริ มความงามภายใต้ชื่อ ศูนย์
เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ ‟เรอนัวร์

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(3) ธุรกิจฝึ กอบรมผู้ช่วยพยาบาล
บริ ษทั ฯ ยังดําเนินธุรกิจให้บริ การฝึ กอบรมผูช้ ่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรี ยนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิต
บุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล
สรุปการดาเนินธุรกิจ สถานพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท
บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั คอนวีเนียนซ์
ฮอสพิทอล จํากัด

บริ ษทั บางปะกงเวชช
กิจ จํากัด*

บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์อาคเนย์ จํากัด
**
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)
1,100

500

800

500

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(ร้ อยละ)
ให้บริ การด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการมีรายละเอียดดังนี้
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
รวม
100
ให้บริ การด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมี
รายละเอียดดังนี้
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
รวม
100
ให้บริ การด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมี
รายละเอียดดังนี้
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ โรงเกลือ
รวม
70
ให้บริ การด้านการแพทย์
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งเดิมคาด
ว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2560 ขยายเวลาเป็ นปี 2561

จานวน
เตียง

26
134
26
186

100
100

100
100
-
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บริษัท

บริ ษทั โรงพยาบาลชล
เวช จํากัด

บริ ษทั สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด ***

บริ ษทั โรงพยาบาล
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
จํากัด ****

บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา
จํากัด *****
รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)
100

100

600

1

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
96.38

100

64.58

100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รวม
ให้บริ การด้านการแพทย์ ปัจจุบนั เปิ ดดําเนินการ
เป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการภายใต้ชื่อ
- โรงพยาบาลชลเวช
รวม
ให้บริ การด้านการแพทย์ ปัจจุบนั เปิ ดดําเนินการ
เป็ นโรงพยาบาลได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง”
รวม
ให้บริ การด้านการแพทย์ ปัจจุบนั ดําเนินก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในปี
2561 โดยใช้ชื่อ “โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา”
รวม
ปัจจุบนั เปิ ดบริ ษทั มาเพื่อซื้อที่ดินเพื่อโครงการ
ขยายในอนาคต
รวม

จานวน
เตียง
-

59
59
50

50
-

495

หมายเหตุ : * ได้ มกี ารจดทะเบียนเพิ่มสาขา คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2558 และเมือ่ วันที่ 8
กรกฎาคม 2558 ได้ จดทะเบียนเพิ่มสาขาคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ โรงเกลือ เพิ่มอีกหนึ่งแห่ ง และเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 500 ล้านเป็ น 800 ล้านบาท
**ได้ มกี ารจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เพิ่มเป็ น 500 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และเมือ่ วันที่ 29
มกราคม 2559 บริษัทฯลดสัดส่ วนการถือหุ้นคงเหลือสัดส่ วนร้ อยละ70 ผู้ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 30 เป็ นนักธุรกิจในพืน้ ที่
***รับโอนกิจการมาเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2559ได้ มกี ารจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 30 ล้านบาท เพิ่มเป็ น 100 ล้านบาท เมือ่ วันที่
12 ธันวาคม 2560
**** จัดตั้งขึน้ เมือ่ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 และปัจจุบนั บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 64.58 และผู้ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อย
ละ 35.42 เป็ นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

***** จัดตั้งขึน้ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2559
รายละเอียดการดาเนินธุรกิจอืน่

บริษัท
บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ไทย แอมดอน
จํากัด*

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)
1,100

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
-

30

100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- บริ การสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “คลินิกแพทย์แผนไทยจุฬา
รัตน์ ”
- บริ การด้านการเสริ มความงามและศัลยกรรมตบแต่ง
- ฝึ กอบรมผูช้ ่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรี ยนจุฬารัตน์ อินเตอร์
เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ
- นําเข้าและจําหน่ายเครื่ องมือแพทย์
- จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม

หมายเหตุ : *ได้ การจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

1.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป” The Star of the East”ซึ่งมี
ความโดดเด่นในด้านธรรมาภิบาล ด้านการเติบโตในอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และด้านการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ในภาค
ตะวันออก และในจังหวัดสมุทรปราการ และเป็ นที่ยอมรับของผูม้ าใช้บริ การในด้านคุณภาพของการให้บริ การตามความพึง
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก (Patient Focus) ในราคาที่ยตุ ิธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของผูม้ าใช้บริ การเป็ นสําคัญ (Patient
Safety) อีกทั้งมีเป้ าหมายในการเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริ การเครื อข่าย และขยายคุณภาพการให้บริ การ
ผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์
ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์

- เป็ นผูน้ าํ ด้านบริ การทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ในประเทศ
และระดับนานาชาติ เป็ นองค์กรที่มีความทันสมัย
- เป็ นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง (Sustainable growth)
บริ หารเครื อข่าย(Network) อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพ เป็ นที่รักและศรัทธาของผูร้ ับบริ การอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

พันธกิจ

1. ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ผูร้ ับบริ การประทับใจ
2. สร้างจิตสํานึกให้พนักงานรู้จกั ปกป้ อง และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็ น Green Hospital
3. ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พนักงานมีความสุ ข

ค่านิยม (Core Values) iCARE (ไอแคร์ )
i = International Patient Safety : ยึดเป้ าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยเป็ นสาคัญ
i = Integrity : เป็ นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม
i = Innovation : สร้ างสรรค์ วธิ ีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร
C = Care : ใส่ ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่ อเนื่อง
C =Change : พร้ อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานทีด่ ีขึ้น
A = Accountability : มีความรับผิดชอบและเป็ นทีศ่ รั ทธาของสังคม
R = Respect : ให้ เกียรติและเคารพในความเป็ นบุคคล
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E =Engagement : มีความรักและผูกพันกับองค์กร
E = Education : ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสมา่ เสมอ
E = Environment : ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม

วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นการให้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ด้วยการบริ หารและพัฒนาเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นผูน้ าํ ในการ
ให้บริ การเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ ที่มีเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวันออก (The Star of the East)
1.2
ปี 2558

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ของบริ ษทั จากเดิมหุ ้นละ 1 บาท
เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.10 (สิ บสตางค์) และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ และบริ ษทั ได้ยนื่ จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็ นที่เรี ยบร้อยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- เดือนพฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับรางวัล E-claim Award 2014 รางวัลการใช้ระบบ
สิ นไหมอัตโนมัติดดีเด่นปี 2557 และได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจาก
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
- เดือนสิ งหาคม 2558 บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด เปิ ดคลินิกเวชกรรม โรงเกลือ ที่อาํ เภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับลูกค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาที่พกั อาศัยและทําการค้าขายในบริ เวณนั้น
- เดือนกันยายน 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 (การต่ออายุครั้งที่ 5)
- เดือนตุลาคม 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 (การต่ออายุครั้งที่ 1) และ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ซ้ือเครื่ องเอ็กซเรย์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ความเร็ วสูง (160-Slice Computed
Tomography Scan : 160-Slice CT Scan) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
และอาการเจ็บป่ วยภายในร่ างกายอื่นๆ พร้อมย้ายเครื่ องเอ็กซเรย์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ความเร็ วสูง (64-Slice
Computed Tomography Scan : 64-Slice CT Scan)ไปติดตั้งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯได้รับรางวัลAsia’s 200 Best Under A Billion จากนิตยสาร Forbes Asia
ต่อเนื่องสองปี ซอ้ น
- เดือนธันวาคม 2558 มีมติให้เพิ่มทุนบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด จากเดิมทุนจดทะเบียน 300
ล้านบาทเรี ยกชําระแล้ว 75 ล้านบาท( บริ ษทั ฯถือหุ ้น 100% ) เป็ น 500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาล และจากมติเดิมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้กลุ่มแพทย์ในท้องที่และนักธุรกิจที่มีความ
สนใจ เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด โดยบริ ษทั ฯจะลดสัดส่ วนการถือหุ ้น
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จากมติดงั กล่าวหลังดําเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯจะลดสัดส่ วนการถือ
หุ ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จเมื่อเดือน มกราคม 2559 โดยสรุ ปในเดือน
มกราคม 2559 บริ ษทั ฯจะถือหุ ้นบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 70 ของทุนจด
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ทะเบียน
เดือนธันวาคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด (บริ ษทั ย่อยถื อหุ ้น 100%) รับโอนกิจการ
ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) ของบริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด(บจก.สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่ แนล) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง โดยบจก.บางปะกงเวชชกิจจะชําระราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็ นเงินสดจํานวนรวม
ทั้งสิ้ นไม่เกิน 117 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ได้เข้าทําสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและมีผลใน
วันที่ 1 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนวิธีซ้ือกิจการโดยการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) เป็ นการซื้อหุน้ เนื่องจากติดปัญหาบางประการ โดยสรุ ป ในวันที่ 1
มีนาคม 2559 บจก.บางปะกงเวชชกิจ(บริ ษทั ย่อยถือหุ ้น 100%) ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายกิจการโดยการโอน
หุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคารวม 115 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้วและภายหลังวัน ที่ 1
มีนาคม 2559 บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัดมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บางปะกงเวชช
กิจ จํากัด
เดือนมกราคม 2559 บริ ษทั ฯลดสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด(บริ ษทั
ย่อย) จากสัดส่ วนร้อยละ 100 คงเหลือในสัดส่ วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนตามมติกรรมการบริ ษทั ฯใน
เดือนธันวาคม 2558
เดือนมีนาคม 2559 บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด ดําเนินการรับโอนหุ ้นของบริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัดภายหลังการรับโอนบริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
บางปะกงเวชชกิจ จํากัด ตามมติกรรมการบริ ษทั ฯในเดือนธันวาคม 2558
เดือนมีนาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ติดตั้งเครื่ อง (MRI : Magnetic Resonance Imaging) ใช้
สําหรับการสร้างภาพอวัยวะภายในร่ างกายโดยอาศัยหลักการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและคลื่นวิทยุแล้วนํา
สัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทําให้ได้ภาพอวัยวะภายในของร่ างกาย เช่น สมอง กระดูกสัน
หลัง ตับ ไต ข้อ ที่มีความคมชัด สามารถแยกเนื้อเยือ่ ของร่ างกายที่ปกติ และที่ผดิ ปกติออกจากกันได้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค
เดือนมิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯจัดตั้งบริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด เพื่อใช้ในการดําเนิน
กิจการโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ขนาด 100 เตียง โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาทแบ่งออกเป็ น
60 ล้านหุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เรี ยกชําระค่าหุ ้น 2.50 บาทโดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
64.58 ส่ วนที่เหลือสัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็ นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ถือรวมกันซึ่ง
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จและเปิ ดดําเนินการให้บริ การได้ภายในปี 2561 โดยมีงบลงทุน 600 ล้านบาท
เดือนกันยายน 2559 บริ ษทั ฯซื้อที่ดินบนถนนแพรกษา จํานวน 10 ไร่ เพื่อเตรี ยมพี้นที่สาํ หรับโครงการขยาย
ในอนาคต
เดือนตุลาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เปิ ดศูนย์การสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac
Catheterization) เพิ่มอีกหนึ่งแห่ งในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาการสวนหัวใจและหลอดเลือด การ
ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการปิ ดรู รั่วหัวใจด้วยสายสวน
เดือนธันวาคม 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด จากเดิม 500 ล้านบาทเป็ น 800 ล้าน
บาทเพื่อรองรับแผนการขยายอาคารของบริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด(บริ ษทั ย่อย)
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ปี 2560 - เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับรางวัลBest Medical Perfomance Award จาก
Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับรางวัล Eclaim Award 2015 รางวัลการใช้ระบบสิ นไหมอัตโนมัติดดีเด่น 2558 และได้รับรางวัลหน่วยงานที่มี
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจากบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
- เดือนเมษายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผา่ นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละ
ครั้งมีกาํ หนดอายุรับรอง 3 ปี
- เดือนกรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เปิ ดศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก IVF Center ตั้งขึ้นด้วย
ความตั้งใจที่ช่วยให้ค่สู ามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการมีบุตรยาก
โดยทีมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธ์ที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
- เดือนกันยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 (การต่ออายุ
ครั้งที่ 7)
- เดือนตุลาคม 2560 เปิ ดศูนย์ตาสุ วรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริ การดูแลรั กษาทุกโรคและอาการ
ต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุ
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและได้มาตรฐาน
- เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 (การต่ออายุ
ครั้งที่ 2)และได้รับรางวัลโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพกลุ่มภาคตะวันออก จาก
กระทรวงพลังงาน
- เดือนธันวาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด(บริ ษทั ย่อย) จากเดิม 30
ล้านบาทเป็ น 100 ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการปรับปรุ งขยายอาคารและการปรับเครื่ องมืออุปกรณ์ให้
ทันสมัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :
1/ ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริ การของสถานพยาบาล
พ.ศ.2545 กําหนดให้ใช้
ชื่อสถานพยาบาลที่ไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนว่า ”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลที่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืนไม่เกิน 30 เตียงให้ใช้ชื่อ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลที่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนเกิน 30 เตียงขึ้นไปให้ใช้ชื่อ
“โรงพยาบาล”
1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มีบริ ษทั ย่อย 8 บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด บริ ษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จํากัด และมี
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัดและบริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่ลงทุนผ่านบริ ษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จํากัดอีกหนึ่งแห่ ง โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ แสดงดังแผนภาพ
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แผนภาพที่ 1-1 : โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.4

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการพึ่งพิงหรื อแข่งขันกับธุรกิจของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อย่างมีนยั สําคัญ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2558
ถึงปี 2560 แสดงดังตาราง
แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2558-2560

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั ที่เปิ ดดําเนินการแล้ว ได้แก่ 1.)บริ ษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด 2.)บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด 3.)บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด 4.) บริ ษทั
โรงพยาบาลชลเวช จํากัด 5.)บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่ง ดําเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่
ผูป้ ่ วยในพื้นที่กรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การบริ เวณรอบสนามบินสุ วรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริ เวณ ถนนบางนาตราด อําเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และอําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว และในปี 2559 เพิม่ สาขาที่อาํ เภอเมือง จังหวัดระยอง กล่าวโดยรวมปี 2560 กลุ่มบริ ษทั มีโรงพยาบาล
จํานวน 4 แห่ ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจํานวน 10 แห่ ง รวมทั้งสิ้ น 14 แห่ ง และมีเตียงรองรับผูป้ ่ วย 495 เตียง
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
โรงพยาบาลในกลุ่มของบริ ษทั ฯทั้งสามแห่ งได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation ‟ HA) และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซึ่งเป็ น
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่งในกลุ่มบริ ษทั ฯได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริ กาและในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผา่ นการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ
รับรองแต่ละครั้งมีกาํ หนดอายุรับรอง 3 ปี โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลในกลุ่มตัวที่สี่ที่เข้า
มาในกลุ่มในปี 2559 ก็มีนโยบายให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation ‟ HA
ภายในปี 2560 เช่นกัน
บริ ษทั ฯ ให้บริ การแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผูป้ ่ วยทัว่ ไป และผูป้ ่ วยตามโครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม และผูป้ ่ วยตามโครงการของสํา นักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) ที่เข้ารับบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
ศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยโรคหัวใจในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก เป็ นต้น โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสาขารวมทั้งสิ้ น
14 แห่ งกระจายอยูใ่ นพื้นที่ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
2.1.1

ขอบเขตการให้ บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั ให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะการให้บริ การได้ดงั ต่อไปนี้

โดยใช้เครื่ องมือและ

(1) คลินิกอายุรกรรม
 คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไป (ให้ บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11)* : ให้บริ การตรวจรักษาพยาบาล และดูแล
ผูป้ ่ วยอายุรกรรมทัว่ ไป อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็ น
ต้น
 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค (ให้ บริการภายใต้ จร. 3,9,11)* : ให้บริ การตรวจรักษาและดูแลผูป้ ่ วยที่
มีปัญหาโรคอายุรกรรมเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดิน
อาหาร, โรคผิวหนัง, โรคมะเร็ ง, โรคติดเชื้อ, โรคทางเดินหายใจ, โรคข้อและรู ห์มาติสม์, โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรคไต, โรคภูมิแพ้, โรคเลือด
(2) คลินิกศัลยกรรม
 คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)* : ให้บริ การวินิจฉัยและรักษา
โรคทางศัลยกรรมทัว่ ไป รวมทั้งการผ่าตัดผ่านการส่ องกล้อง (laparoscopie surgery), ศัลยกรรมมือ,
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ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้ า, ศัลยกรรมตกแต่ ง
, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศัลกรรมหัวใจและหลอดเลือด, ศัลยกรรมมะเร็ งนรี เวช,
ศัลยกรรมมะเร็ งทัว่ ไป, ศัลยกรรมเต้านม, ศัลยกรรมจักษุ, ศัลยกรรม หู คอ จมูก
(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร (ให้ บริการภายใต้ จร.3)*
(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้ บริการภายใต้ จร.9)*
(5) คลินิกและศูนย์การแพทย์อนื่ ๆ















ศูนย์ผ้ ปู ่ วยวิกฤติทารกแรกเกิดน้าหนักน้ อย (I.C.U. ทารกแรกเกิด) (ให้ บริการภายใต้ จร.3)*
คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9)*
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9)*
คลินิกโรคภูมแิ พ้ (ให้ บริการภายใต้ จร.3)*
คลินิก หู คอ จมูก (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
ศูนย์เลเซอร์ จักษุ (ให้ บริการภายใต้ จร.3)*
ศูนย์ทนั ตกรรมตกแต่ ง Dr.Dentist (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกสูติ-นรีเวช และผู้มบี ุตรยาก (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกโรคลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้ บริการภายใต้ จร. 3,9)*
ศูนย์ไตเทียม (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกกายภาพบาบัด (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
คลินิกโรคกระดูกและข้ อ (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*

(6) ศูนย์อุบัตเิ หตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (ให้ บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
(7) ศูนย์ตรวจสุ ขภาพครบวงจร
(8) ศูนย์ตรวจสุ ขภาพนอกสถานทีแ่ ละรถเอ็กซเรย์ เคลือ่ นที่
(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
(10) ศูนย์เลเซอร์ ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้ บริการภายใต้ จร.1,3)
(11) ศูนย์รักษาผู้มบี ุตรยาก IVF Center (ให้ บริการภายใต้ จร.11)
(12) ศูนย์ตาสุ วรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
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2.1.2

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ศักยภาพในการให้ บริการทางการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพด้านสถานที่ในการให้บริ การทางการแพทย์ และมีอตั ราการใช้
บริ การแยกตามกลุ่มผูป้ ่ วย ดังนี้
(1) จานวนห้ องตรวจและจานวนเตียงให้ บริการ
ศักยภาพในการให้บริ การกลุ่มลูกค้าผูป้ ่ วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจํานวน
ห้องตรวจรักษา ในขณะที่ศกั ยภาพในการให้บริ การกลุ่มผูป้ ่ วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจาก
จํานวนเตียงที่ให้บริ การ โดยศักยภาพในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี้
โรงพยาบาล / สาขา
สถานพยาบาล จุฬารัตน์สุวรรณภูมิ
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 2
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4
สถานพยาบาล จุฬารัตน์ 5
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง
สถานพยาบาลชลเวช
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์โรงเกลือ
รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

จานวนห้ องตรวจ จานวนเตียงจดทะเบียน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
5
26
3
44
134
3
5
26
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
1
2
27
100
บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
5
50
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
3
59
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
22
100
2
5
0
127

495

จานวนเตียงเปิ ดให้ บริการจริง
26
134
26
100
50
59
100
495

หน้ า 17

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(2) อัตราการใช้ บริการ
อัตราการใช้บริ การของกลุ่มผูป้ ่ วย ประเมินจากจํานวนการให้บริ การจริ งเปรี ยบเทียบกับศักยภาพในการ
ให้บริ การสูงสุ ด โดยแยกเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยนอกและกลุ่มผูป้ ่ วยใน ทั้งนี้ ในปี 2558 และ 2559 และ 2560 กลุ่มผูป้ ่ วย
นอกมีอตั ราการใช้บริ การเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.3 เป็ นร้อยละ 70.0 และร้อยละ 71.1 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มจํานวนห้อง
ตรวจผูป้ ่ วยนอกเพื่อรองรับการให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มผูป้ ่ วยในปี 2558 และ 2559 มี
อัตราการใช้บริ การ (อัตราการครองเตียง) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.7 เป็ นร้อยละ 87.8 บริ ษทั ฯได้เพิ่มจํานวนเตียง
เพื่อรองรับการให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น ปี 2560 บริ ษทั ฯมีนโยบายเพิ่มจํานวนเตียงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น อัตราการใช้บริ การ(อัตราการครองเตียง)ปี 2559 เทียบกับปี 2560
จากร้อยละ 87.8 เป็ นร้อยละ 76.0
 กลุ่มผู้ป่วยนอก
จํานวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) *
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผูป้ ่ วยนอกสูงสุ ด(ครั้ง) **
จํานวนวันที่ผปู้ ่ วยรับการรักษาจริ ง (ครั้ง)
อัตราการใช้ บริการ (ร้ อยละ)

2558
101
365
2,580,550
1,815,352
70.3

2559
120
366
3,074,400
2,152,840
70.0

2560
127
365
3,232,075
2,296,828
71.1

2558
388
365
141,620
122,756
86.7

2559
438
366
160,308
140,821
87.8

2560
495
365
180,675
137,278
76.0

 กลุ่มผู้ป่วยใน

จํานวนเตียงเปิ ดใช้บริ การจริ ง(เฉลี่ย) *
จํานวนวัน
ความสามารถในการรับผูป้ ่ วยในสูงสุ ด(เตียง)
จํานวนวันที่ผปู้ ่ วยรับการรักษาจริ ง (เตียง)
อัตราการใช้ บริการ (ร้ อยละ)

หมายเหตุ :* จํานวนห้องตรวจและจํานวนเตียงเปิ ดใช้บริ การจริ ง คํานวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
** ความสามารถในการรับผูป้ ่ วยนอกสูงสุ ดประเมินโดยผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ประมาณ 70 ครั้งต่อห้องต่อวัน
2.1.3

บริการแพทย์แผนไทย

บริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทย์แผนไทย จากกระแสดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม บริ ษทั ฯ จึง
ใช้พ้นื ที่ส่วนหนึ่งของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ให้เป็ นที่ต้ งั ของบริ การสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “คลินิกแพทย์แผนไทยจุฬา
รัตน์” ให้บริ การ 3 กลุ่ม คือ บริ การสปา นวดแผนไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่มีความชํานาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ คลินิก
แพทย์แผนไทยจุฬารัตน์ เปิ ดให้บริ การทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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2.1.4

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจฝึ กอบรมผู้ช่วยพยาบาล

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด (“ไทยแอมดอน”) ดําเนินธุรกิจนําเข้า และจัดจําหน่าย
เครื่ องมื่อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัดไฟฟ้ า เครื่ อ งวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริ มาณออกซิเจนใน
เลือด เป็ นต้น โดยในปัจจุบนั สิ นค้าเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นาํ เข้าโดยไทยแอมดอนส่ วนใหญ่จะจัดจําหน่าย
ให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ดี ไทยแอมดอนอยูร่ ะหว่างการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่ วนการ
จัดจําหน่ายสิ นค้าแก่ผปู้ ระกอบการสถานพยาบาลแห่ งอื่นในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดําเนินธุรกิจให้บริ การฝึ กอบรม
ผูช้ ่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรี ยนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจโรงพยาบาล
2.2

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน

(ก) กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ดาํ เนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้ าหมายหลัก คือ การนําบริ การและการ
รักษาพยาบาลให้เข้าถึงประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มและครอบคลุมบริ เวณโดยรอบของพื้นที่ที่ต้ งั ของโรงพยาบาล
สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริ การทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ได้สะดวก และตั้งเป้ าที่จะเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นภายใต้
คอนเซ็ป” The Star of the East” และเป็ นที่ยอมรับของผูม้ าใช้บริ การในด้านคุณภาพของการให้บริ การตามความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็ นหลัก (Patient Focus) ในราคาที่ยตุ ิธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของผูม้ าใช้บริ การเป็ นสําคัญ (Patient Safety)
อีกทั้งมีเป้ าหมายในการเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริ การเครื อข่าย และขยายคุณภาพการให้บริ การผ่านศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง
ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริ ษทั ฯที่จดั อยูใ่ นระดับทุติยภูมิรวมทั้งสิ้ น 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การ
ตรวจรักษาในระดับตติยภูมิ Execellent Center ในส่ วนของคลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนัก
น้อยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติและศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร
ศูนย์รักษาโรคมะเร็ งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็ งต่อม
ลูกหมาก และศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ ง ครอบคลุม
พื้นที่ให้บริ การบริ เวณรอบสนามบินสุ วรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จังหวัด
กรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อําเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จังหวัด
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริ เวณ ถนนบางนาตราด อําเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อําเภอศรี มหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีและปี 2558 เปิ ดคลินิก
น้องใหม่ที่ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และในปี 2559 เพิ่มสาขาที่อาํ เภอเมือง จังหวัดระยอง เห็นได้
ว่าพื้นทีต่ ้ งั ของโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
และจังหวัดสมุทรปราการ
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บริ ษทั ฯ ให้บริ การแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ลูกค้าทัว่ ไป และลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพภาครัฐ อาทิ
เช่น ผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม และผูป้ ่ วยตามโครงการของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ที่เข้ารับ
บริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยโรคหัวใจในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงใน
เขตภาคตะวันออก
ลักษณะลูกค้า
(1) ลูกค้าทัว่ ไป ประกอบด้ วย
 กลุ่มลูกค้าเงินสด : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายคือประชาชนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งมีที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ทาํ งาน ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ต้ งั ของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลแต่ละแห่ งของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นผูท้ ี่
มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการให้บริ การทางการแพทย์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ เน้นการให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริ การทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
 กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้นสังกัดได้ทาํ สัญญา
ข้อตกลงไว้กบั ทางบริ ษทั ฯ ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้น
หรื อเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ โดยบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้น
สังกัดหรื อบริ ษทั ประกันโดยตรง ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าคู่สัญญามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ
ธุรกิจประกัน และจากกระแสการดูแลสุ ขภาพ
 กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ : ได้แก่ ผูเ้ จ็บป่ วยจากการประสบ
อุบตั ิเหตุทางจราจร ซึ่งเข้ารักษาตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย
โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั ตั้งอยูบ่ นถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว และถนนบางนา-ตราด ซึ่งมี
อุบตั ิเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีศนู ย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ และทําให้โรงพยาบาลสามารถจัดส่ งรถพยาบาลไปให้บริ การในที่เกิด
เหตุได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะให้บริ การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะเบิกค่าใช้จ่าย
ในการรักษาจากบริ ษทั ประกันที่ทาํ ประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แก่ผเู้ จ็บป่ วยหรื อคู่กรณี
ของผูเ้ จ็บป่ วย
 กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการทางาน : ได้แก่ พนักงานของบริ ษทั หรื อโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอาการเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งเข้ารับการรักษา
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิกศัลยกรรมมือและกระดูกของบริ ษทั ฯ มีความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บที่มือและการต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
(Micro Surgery) สามารถให้บริ การรักษาอาการเจ็บป่ วยของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้
โรงพยาบาลจะให้บริ การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผูป้ ่ วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากการทํางาน ในภายหลัง
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(2) ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้ านสุ ขภาพภาครัฐ
 กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม : ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งกําหนดให้
ลูกจ้างต้องถูกหักเงินค่าจ้างรายเดือนและนําส่ งเข้ากองทุนประกันสังคม โดยลูกจ้างที่ถูกหักเงิน
ดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่อยูใ่ นเครื อข่ายประกันสังคมซึ่งลูกจ้างได้
เลือกไว้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่รับผูป้ ่ วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริ การทาง
การแพทย์จากสํานักงานประกันสังคมใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ ค่าบริ การเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มี
อัตรา 1,460 บาทต่อคนต่อปี ในเดือนกรกฏาคม 2560 ประกาศอัตรา 1,500 บาทต่อคนต่อปี ) และ
ค่าบริ การส่ วนเพิม่ ประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่ วนที่ 3 หัวข้อ 14 การ
วิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ)
 ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้การดูแลประมาณ 402,010 ราย โดยภายหลังจาก
ทีโ่ รงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3
บริ ษทั ฯ สามารถขอเพิ่มสิ ทธิในการรับผูป้ ระกันตนตามเกณฑ์ของสํานักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้น
สูงสุ ดเป็ นประมาณ 485,500 คน ทั้งนี้ภายหลังการขยายโครงการในอนาคตแล้ว บริ ษทั ฯ อาจ
สามารถขอเพิ่มสิ ทธิในการรับผูป้ ระกันตนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายที่จะเร่ งขยายกลุ่มลูกค้าประกันสังคม
โดยโครงการในอนาคตส่ วนใหญ่จะเป็ นไปเพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าทัว่ ไปเป็ นหลัก
 ลูกค้าตามโครงการของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) เฉพาะโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 ในกรณีศูนย์ รับส่ งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ
เป็ นการรับส่ งต่อผูป้ ่ วยหัวใจในพื้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงเป็ นโครงการที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ
หรื อโรงพยาบาล
เอกชนที่มีปัญหาการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาโรคหัวใจที่มีการรอนาน
ทั้งนี้โรงพยาบาลจะได้รับ
ค่าบริ การทางการแพทย์จากสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ในรู ปแบบค่านํ้าหนัก
สัมพัทธ์ (Relative Weighted ) ซึ่งขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ของโรงพยาบาลที่ส่งตัว ว่าอยูใ่ นเขตพื้นที่ หรื อ
นอกเขตพื้นที่ และค่าบริ การอุปกรณ์ส่วนเพิ่ม
(ข) สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
สภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็ นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่ งของปี 2560 เนื่องจากโอกาสที่มาพร้อมกับแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ูงอายุ ทําให้ประชากรสูงวัยมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น บวกกับกระแสการให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพที่มากขึ้น ธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองจึงได้รับอานิสสงส์ในการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันขณะที่ขอ้ มูลของ “ศูนย์วิจัยกสิ กรไทย” มอง
ว่า ในปี 2560 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยยังคงเติบโต โดยสัดส่ วนลูกค้าคนไทยเป็ นหลักราว 70% ของรายได้ท้ งั หมดใน
ธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชน ทว่ าปั จ จุบนั ฐานลูกค้าต่างชาติเ พิ่มขึ้ นมาก โดยตลาด “การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ” (Medical
Tourism) สามารถทํารายได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเข้าประเทศปี ละไม่ต่าํ กว่า 40,000 ล้านบาทสะท้อนได้จาก รายได้ของ
ธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มาจากกลุ่ม “คนไข้ต่างชาติ ” มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจาก 25% ของรายได้ท้ งั หมดของโรงพยาบาล
เอกชนในปี 2554 เป็ นกว่า 27% ในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ น 30% ในปี 2560 โดยมีปัจจัยหนุ นมาจากกระแสการ
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ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่ยงั คงได้รับความนิ ยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ โลก และไทยก็เป็ นหนึ่ งในประเทศจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เมื่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี “ปัจจัยบวก” สนับสนุนทิศทางการเติบโตในอนาคต ส่ งผลให้ปัจจุบนั มีท้ งั ผูเ้ ล่นรายเก่า-ใหม่
ต่างปรับโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกที่เปลี่ยนไปหันมาสนใจสุ ขภาพมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ “เครื อโรงพยาบาลกรุ งเทพ” (BDMS)” ขยับตัวนโยบายไทยเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพของโลก ด้วยการซื้ อที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง 15 ไร่ ประกอบด้วย โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ และอาคารสํานักงานบางส่ วน บนที่ดินผืนงามบนถนน
วิทยุ เพื่อ พัฒนาเป็ นศูนย์สุขภาพครบวงจร “BDMS Wellness Clinic” แห่ งแรกในเอเชี ย ด้าน “กลุ่ มโรงพยาบาล
ธนบุรี” ล่าสุ ดอยูร่ ะหว่างพิจารณาแผนใช้งบลงทุนซื้อและพัฒนาที่ดินบริ เวณรังสิ ต ซึ่ งมีขนาดพื้นที่กว่า 100-140 ไร่ ลงทุน
จัดตั้ง “เมดิคลั ซิต้ ี” ทําให้เป็ นคอนเซ็ปต์เมืองที่มีบริ การแพทย์ครบวงจรและธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านสุ ขภาพ ขณะที่ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เตรี ยมก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชัน่ แนล (RSU International Hospital) RIH พื้นที่ 11 ไร่ ใน
ย่านธุ รกิจบนถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แบ่งเป็ น 2 เฟส เฟสแรก 6 ไร่ มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 66,000 ตารางเมตร และเฟสที่ 2 5 ไร่ มี
พื้นที่ 56,000 ตารางเมตร โดยในเฟสแรก และในเฟสสอง เพิ่มพื้นที่อีก 5 ไร่ ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2020 มาที่“กลุ่มบ
มจ.พฤกษา โฮลดิ้ง” ซึ่งในปี นี้เป็ นปี แรกที่บริ ษทั แตกไลน์ลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มเติมรายได้ประจําเพื่อลดความเสี่ ยง
จากความผันผวนของธุรกิจที่อยูอ่ าศัย โดยตั้งเป้ าพอร์ ตอสังหาฯ ให้เช่ามีสัดส่ วนตั้งแต่ 5-15% ของเป้ าหมายรายได้ 1 แสน
ล้านบาท ที่ข ยับ เป้ าทํา ให้ได้ภ ายในปี 2563 สอดคล้อ งกับ ประธานเจ้า หน้าที่บ ริ ห าร บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้ า ว
หรื อ LPH บอกกับ “กรุ ง เทพธุ ร กิ จ BizWeek” ว่ า ที่ ผ่า นมามี “กลุ่ ม ทุ น ใหญ่ ”เมื อ งไทยหลากหลายอุ ต สาหกรรม
(Conglomerate) สนใจเข้าลงทุนในธุ รกิจโรงพยาบาล อาทิ ผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ ซึ่ งเผชิญหน้ากับการ
แข่งขันสู ง และหาซื้ อ ที่ดินยากมากขึ้น จําต้องปรับพอร์ ตรายได้ (Diversify) ด้วยการสร้างพอร์ ต “รายได้ประจํา ” หรื อ
Recurring Income ที่สร้างสิ นทรัพย์ที่มนั่ คงด้านรายได้ต่อเนื่ อง ไม่สวิงตามความผันผวนของเศรษฐกิจมากนัก อย่างกรณี
ของ บมจ.พฤกษาฯ ที่ต้ งั บริ ษทั โฮลดิ้งส์เข้ามาดําเนินธุรกิจใหม่ (New Business) นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาฯ ล่าสุ ด “กลุ่ม
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์” (CP) ธุรกิจล้านล้าน ดําเนินธุรกิจหลากหลายตั้งแต่เกษตรครบวงจร โทรคมนาคม ยานยนต์ อสังหาฯ
มีแผนที่รุกสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เช่นเดียวกับ กลุ่มเจ้าสัวเบียร์ชา้ ง ก็กาํ ลังจะลงทุนโรงพยาบาลแถบพระราม 9 ซึ่ งมีการซื้ อตัว
ทีมบริ หารพร้อมหมดแล้ว
ปั จจุบนั ถือว่าธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็ น “จุดสนใจ” ของเหล่าผูเ้ ล่นหน้าใหม่เงินทุนหนาในเมืองไทย เพราะนอกจาก
ธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนจะมีผลการดําเนิ นงานขยายตัวต่ อ เนื่ อ งทุก ปี แล้ว ยังเป็ นธุ รกิ จที่มี “ความเสี่ ยงตํ่า ” และเป็ น
“สิ นทรัพย์ที่มนั่ คง” หากเทียบกับอสังหาฯ ที่ธุรกิจมีความเสี่ ยงค่อนข้างสูงจากปัจจัยรอบด้านกระทบค่อนข้างมาก
การมีผเู้ ล่นหน้าใหม่ๆ เข้ามาในธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชน ถื อเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะว่าจะเกิดการแข่ งขันด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ส่ งผลให้ภาพรวมของอุ ตสาหกรรมนี้ พฒ
ั นามากขึ้น ต่อยอดความเป็ นไปได้ที่จะทําให้ไทยเป็ น “เมดิ คลั ฮับ”
นอกจากนี้ ในแง่ของผูบ้ ริ โภคจะได้รับการบริ การที่ดีข้ ึน จากการแข่งขันที่สูงขึ้น จนถึงขั้นการซื้อตัวทีมแพทย์
สําหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ ทิศทางรายได้เริ่ มมีขอ้ จํากัด แต่ในภาพรวมการเติบโตของ
รายได้ในต่างจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมองว่าภายในระยะเวลา 3-5 ปี อัตราการเติบโตจะอยู่ระดับ 100% “ทิศทางการ
ขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลยังเติบโต ฉะนั้นโอกาสที่เหล่าดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่จะหันมาสนใจลงทุนในธุ รกิจนี้ หากดู
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ตัว เลขการขยายตัว ยังมีต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในต่ างจังหวัดตอนนี้ ขยายตัว สู งมาก โดยเฉพาะในแทบชายแดนและเขต
อุตสาหกรรมพิเศษ"
ขณะนี้มีผเู้ ล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยูใ่ นธุรกิจโรงพยาบาลสนใจเข้ามาลงทุนในธุ รกิจนี้ โดยเป็ นการลงทุนมูลค่าสู ง แต่ยงั เป็ น
การลงทุนที่กระจุกตัวอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพฯ โดยเป้ าหมายของกลุ่มทุนใหญ่จะเป็ นตลาดคนไข้ต่าชาติ โดยเฉพาะใน CLMV
คือ กัมพูชา ,ลาว ,เมียนมา และเวียดนาม ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคถือว่าเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะว่าจะได้รับบริ การที่ดีข้ ึน รวมทั้งมี
ทางเลือกมากขึ้น แต่สาํ หรับผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลรายเดิม อาจจะถูกแบ่ง “ส่ วนแบ่งทางการตลาด” แต่เชื่อว่าเมื่อคนเจ็บ
ไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตอ้ งมารักษา ฉะนั้น ความเสี่ ยงของธุรกิจมีแต่ไม่สูง เพียงแต่อนาคตมาร์จิ้น(กําไรต่อหน่ วย)อาจจะลดลง
บ้าง กรณีที่มีการแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดกันมากขึ้นของผูเ้ ล่นหลายราย ขณะที่ในมุมของคนไข้ไม่น่าห่ วง เพราะต่อไป
คนไข้จะมีทางเลือกในการเข้ามาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น เช่น ประกันชีวิต ,ประกันกลุ่มบริ ษทั และสวัสดิการสังคม
จากรัฐเป็ นต้น ซึ่งลูกค้าก็จะใช้สิทธิกนั มากขึ้น
“โรงพยาบาลเป็ นเหมือนกับสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่สบาย เหมือนกับทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องกินอาหารเวลาหิ ว และ
เป็ นไปไม่ได้ ที่จะไม่เจ็บไข้ ได้ ป่วย ซึ่ งเมื่อเจ็บไข้ กต็ ้ องหาโรงพยาบาลที่มั่นใจว่ าจะรั กษาให้ เราหาย เพียงแต่ ว่าช่ วงแรกต้ อง
สร้ างความมัน่ ใจให้ คนไข้ ได้ ว่าการรั กษาของโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ เป็ นสิ่ งที่ทายาก ไม่ ใช่ เพียงแต่ มีเงินแล้ ว
ลงทุนได้ เท่ านั้น"
สําหรับปัญหาที่น่ากังวลสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลใหม่ คือ “บุคลากรทางการแพทย์ ” ซึ่ งในอนาคตมีโอกาสจะเกิดการแย้ง
ตัวบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นส่ วนโรงพยาบาลที่อยูใ่ นตลาดอยูแ่ ล้ว ต้องปรับตัวเองอยูต่ ลอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพของ
การรักษา เปรี ยบเหมือนหากมีสินค้าไม่มีคุณภาพก็อยู่ลาํ บาก ฉะนั้น มาตรฐานการรักษาต้องน่ าเชื่อถือ และมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ๆ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนผลประกอบการเติบโตทุกๆปี โดยในกลุ่มโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่อ ัตราการเติบโตอยู่ที่ 3-4% ต่อปี ในอดีตโตสัดส่ วนสู งกว่านี้ เพราะว่าฐานยังเล็ก แต่ปัจจุบนั ฐานเพิ่มขึ้ น แต่
ประชากรในเมืองไทยเพิ่มขึ้นไม่มาก “เมื่อฐานใหญ่เติบโตได้ระดับนี้ ถือว่าน่ าพอใจ” แต่หากเป็ นโรงพยาบาลขนาดกลางเล็ก โดยอยู่รอบนอกกรุ งเทพฯ อัตราตัวเลขการเติบโตยังเป็ น “ตัวเลขสองหลัก” เพราะว่าฐานคนไข้เล็ก และยังพื้นที่ให้
เติ บโตได้อี กมาก“ในธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชนเปรี ยบเหมือ นนํ้าซึ มบ่อ ทราย ไม่หวือหวาเหมือ นธุ รกิจ อสังาหฯ แม้ว่า
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไร แต่ธุรกิจโรงพยาบาลก็ยงั อยูไ่ ด้”
ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา มีโรงพยบาลเอกชนเข้ามาระดมทุนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยมากขึ้น ส่ วนหนึ่ งเพื่อ
ต้องการเงินระดมทุนไปปรับปรุ งและขยายกิจการ และจะช่วยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีข้ ึนอีกประเด็น การนํา
ธุ รกิจรพ.เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ ้น ทําให้รพ.เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น โดยเฉพาะนายแพทย์ ซึ่ งต้องยอมรับว่าปั จจุบนั บรรดา
หมอมีพอร์ ตลงทุนในตลาดหุ ้น ซึ่ งการที่มีรพ.อยู่ในตลาดหุ ้นช่วยทําให้มีหมอเห็ นข้อมูลของรพ. จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูล แบบ 56-1 และหากธุรกิจของรพ.มีการเติบโตทุกปี แสดงว่ารพ.มีธุรกิจที่มนั่ คง ส่ งผลให้หมอๆ อยากจะเข้ามาร่ วม
ทํางานด้วย
ศูนย์วิจ ัยกสิ ก รไทย ระบุว่า ธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนยัง เป็ นธุ รกิ จ ที่ส ามารถรั ก ษาอัตราการเติ บ โตของรายได้จ ากค่ า
รักษาพยาบาล โดยหลักๆ มาจากฐานลูกค้าต่างชาติ โดยตลาด Medical Tourism ซึ่ งยังไม่รวมถึงรายได้ที่สะพัดไปยังธุ รกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (อาทิ ค้าปลีก ท่องเที่ยว ร้านอาหาร) ส่ งผลให้ตลาด Medical Tourism กลายมาเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ
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ของธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยขณะที่ตลาดลูกค้าคนไทยที่ยงั คงมีสัดส่ วนรายได้หลักราว 70% ของรายได้ท้ งั หมดใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อาจจะต้องเผชิญกับข้อจํากัดจากกําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัวอย่างชัดเจน รวมถึงการขยาย
สวัสดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ครอบคลุมโรคมากขึ้น ส่ งผลให้พฤติกรรมการเข้ารับการรักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้า
คนไทยเปลี่ยนแปลงไป
ภาพรวมธุรกิจให้ บริการด้ านสุ ขภาพในประเทศไทย
โรงพยาบาลเอกชนของไทยมุ่งยกระดับประสิ ทธิ ภาพและการบริ การสู่ มาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดผูใ้ ช้บริ การช่วยหนุ นการ
เติบโตของรายได้ในระยะยาว โรงพยาบาลขนาดใหญ่มุ่งเน้นกลยุทธ์ควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อเพิ่มเครื อข่าย โดยเข้าซื้ อ
กิจการโรงพยาบาลที่ทาํ กําไรดีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งมีการลงทุนเพิ่มปริ มาณและคุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขยาย
พื้นที่ให้บริ การ การลงทุนศูนย์รักษาโรคซับซ้อน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังเร่ งขยายสาขา/สร้างโรงพยาบาลแห่ งใหม่ ในแถบ
หัวเมืองต่างจังหวัดเพื่อรับกลุ่มลูกค้าที่มีจาํ นวนและกําลังซื้อมากขึ้น รวมถึงเมืองที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และเมืองชายแดนเพื่อรองรับผูป้ ่ วยที่เป็ นนักท่องเที่ยวและผูป้ ่ วยจากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเพื่อขยาย
เครื อข่ายกับพันธมิตรต่างธุรกิจรวมทั้งแตกไลน์ไปสู่ ธุรกิจด้านสุ ขภาพ อาทิ ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม และ
เครื่ องสําอางค์ เป็ นต้น เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ส่ วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ายสาขา (Standalone) ต่างปรับตัว ซึ่งรวมถึงความพยายามลงทุนสร้าง Facility เพื่อรองรับผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่าธุ รกิจโรงพยาบาล
เอกชนมีการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ปัจจุบนั การดาเนินธุ รกิจโรงพยาบาลยังคงถูกกดดันจากปั จจัยเสี่ ยงทั้ง
ในและต่างประเทศ ดังนี้
„ การบริโภคในประเทศฟื้ นตัวช้ า โดยผูม้ ีรายได้ระดับกลางซึ่งเป็ นลูกค้าหลักของโรงพยาบาลและค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคา
ยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายท่ามกลางอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรับขึ้นต่อเนื่ อง ลูกค้าบางส่ วนจึงลดค่าใช้จ่ายโดยซื้ อยาเอง
หรื อเลือกใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ/สถานพยาบาลอื่นๆของรัฐ รวมถึงคลีนิคเอกชนที่ค่ารักษาพยาบาลถูก
กว่า กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงหั นมาให้ ความสาคัญกับการทาตลาดระดับกลาง-ล่ างมากขึน้ โดยใช้ กลยุทธ์ ด้านราคา
และเสนอขายแพคเกจการรั กษา ซึ่ งเพิ่มความเสี่ ยงแก่ โรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็กที่ถูกแบ่ งกลุ่มลูกค้ าไปบางส่ วน อี กทั้งยังมี
ต้ นทุนดาเนินการสูงกว่ า
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„ เศรษฐกิจของประเทศลูก ค้ า สาคัญซบเซา ส่ งผลกระทบต่ อโรงพยาบาลที่เน้ นลูก ค้ า ต่ า งชาติโดยเฉพาะกลุ่ มประเทศ
ตะวันออกกลาง ซึ่งเผชิญภาวะราคานํ้ามันอยูใ่ นระดับตํ่าต่อเนื่องมาหลายปี ทําให้โรงพยาบาลเอกชนที่พ่งึ พาลูกค้า
กลุ่มนี้เป็ นหลักเร่ งปรับกลยุทธ์ โดยการหาลูกค้าจากตลาดใหม่มาทดแทน อาทิผมู้ ีรายได้สูงจาก CLMV และจีน ส่ งผลให้ ใน
ภาพรวมจ านวนและรายได้ จากลูกค้ าต่ างชาติ อาจไม่ ได้ ปรั บลดลงหรื อปรั บลดเพียงเล็กน้ อย และยังอาจเพิ่มขึน้ ในบาง
โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาลยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตของรายได้ จาก
1) การแพร่ ระบาดของโรคตามฤดูกาล อาทิ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก
2) การปรับขึน้ อัตราค่ารักษาพยาบาลและเพิ่มสิทธิ์เข้ ารับการตรวจสุ ขภาพโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ายจากสานักงานประกันสั งคม
(Social Security) ในปี 2560 ทําให้โรงพยาบาลที่มีฐานผูป้ ่ วยประกันสังคมจํานวนมากได้ประโยชน์

3) การปรับกลุ่มเป้าหมายโดยดึงคนไทยมาใช้ บริการมากขึน้ ในโรงพยาบาลทีเ่ น้ นผู้ป่วยต่างชาติ ปัจจัยข้างต้นส่ งผลให้รายได้
โดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนเติบโตได้ต่อเนื่อง สะท้อนจากผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2.5 เท่าของปี 2553 และในช่วงครึ่ งแรกของปี 2560ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
มีอตั รากําไรสุ ทธิสูงถึง 16.0% YoYจากเฉลี่ย14.1% ต่อปี ในช่วง 2554-2559
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แนวโน้ มอุตสาหกรรมในอนาคต
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้ มรักษาระดับการเติบโตได้ ดีต่อเนื่องในระยะ 1-3 ปี ข้ างหน้ า โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่
มีเครื อข่ายมากจะมีความได้เปรี ยบทั้งด้านต้นทุน บุคลากร และการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนโรงพยาบาลขนาดกลางและ
เล็กที่ไม่มีสาขา (Stand Alone) จะทําธุรกิจได้ยากกว่า ยกเว้นรายที่เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรื อโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ด้ านส่ วนแบ่ งตลาดผู้ป่วยจะมีการแข่ งขันสูง เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีแนวโน้มเจาะกลุ่มคนไข้ในประเทศมากขึ้น
ซึ่งจะกดดันโรงพยาบาลที่มีลูกค้าในประเทศเป็ นฐานรายได้สํา คัญอย่างไรก็ตาม ยังมีโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กบาง
แห่ งเพิ่มช่ องทางการเข้าถึงเงินทุนผ่านการระดมทุนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุ ง/ขยายกิจการหรื อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียน สร้างความสามารถในการแข่งขันรับมือกับรายใหญ่โดยมีปัจจัยหนุ นจากการเปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้ าง
ได้แก่
„ การเพิ่มขึน้ ของกลุ่มชนชั้นกลางทีม่ อี านาจซื้อสู ง การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มชน
ชั้นกลาง จะหนุนความต้องการใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนเพิม่ ขึ้น โดยเมื่อพิจารณาอัตราการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ต่อ GDP ของคนไทยยังอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก เมื่อผนวกกับชนชั้นกลางในกลุ่มอาเซี ยน สะท้อนโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยยังมีอยูอ่ ีกมาก
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การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์การสหประชาชาติ(United Nations) คาดว่าระดับความเป็ นเมือง (Urbanization Rate) ของ
ไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 50.4%ปี 2558 เป็ น 60.4% ในปี 2568 ซึ่ งจะเพิ่มโอกาสในการขยายการให้บริ การทางการแพทย์ไปสู่
พื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้ นในอนาคตเมื่อ เทียบกับความต้อ งการใช้บริ ก ารในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลที่ค่ อ นข้างอิ่ มตัว
นอกจากนี้ ธุ รกิ จ ยังได้อ านิ ส งส์ จ ากนโยบายของรั ฐบาล อาทิ นิ ค มอุ ตสาหกรรม โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออกและการเติบโตของชุมชนเมืองในกลุ่มประเทศ AEC จะทําให้จาํ นวนผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์เพิ่ม
„การเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความต้องการใช้บริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีข้ นั สูงมากขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ โดย สศช. คาดว่าจํานวนผูส้ ูงอายุ(มากกว่า 60 ปี ) จะเพิ่มขึ้นจาก 9.1 ล้านคนในปัจจุบนั เป็ น10.3 ล้านคนในปี 2562
ขณะที่ทางการประเมินว่าค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุจะเพิ่มขึ้นจาก 6.3 หมื่นล้านบาทในปี 2553 (2.1% ของ GDP)
เป็ น22.8 หมื่นล้านบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 (จากแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติฉบับที่12 พ.ศ 2560-2564)
อัตราการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวิตจากโรคไม่ ติดต่ อร้ ายแรง (Non-communicable diseases: NCD)ของคนไทยมีมากขึ้น อาทิ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม (โดยผูป้ ่ วยในไทยมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
ค่อนข้างมาก อาทิ มีอตั ราการสูบบุหรี่ สูง การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริ โภค
นํ้าตาลสูงสุ ดในอาเซียน เป็ นต้น ท าให้ความต้องการใช้บริ การทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นอกเหนือจากปัจจัยเชิงโครงสร้ างข้ างต้น ปัจจัยหนุนการเติบโตของธุรกิจยังมาจาก
„ แผนการขยายสาขา/เพิ่มเครือข่ าย/เพิ่มพืน้ ทีใ่ ห้ บริการ เพื่อสร้ างฐานรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาลและการลงทุนในธุรกิจที่
ไม่ใช่ โรงพยาบาลโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ งมีแผนลงทุนขยายสาขาเพื่อเพิ่มจํานวนผูใ้ ช้บริ การ อาทิ โรงพยาบาล
กรุ งเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี รวมทั้งมีการขยายเครื อข่ายเพื่อเพิม่ ช่องทางส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาโรงพยาบาลในเครื อ ขณะที่
บางแห่ งเติมจุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน อาทิ ปรับรู ปแบบเป็ นศูนย์เฉพาะทาง หรื อเป็ นระบบดิจิตอล
ครบวงจร เพื่อดึงดูดผูใ้ ช้บริ การ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการรักษาโรคเฉพาะทางโดยตรง รวมทั้ง
เพิ่มโอกาสขยายตลาดไปสู่ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่มีช่องว่างด้านราคาและบริ การ ได้แก่ ผูท้ ี่ไม่สามารถใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนที่มีราคาสูง และผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการรอคิวนานในโรงพยาบาลรัฐ หรื อกลุ่มลูกค้าที่พกั อาศัยตามแนวรถไฟฟ้ า ไปจนถึง
กลุ่มผูส้ ูงอายุ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

หน้ า 27

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คาดว่ าในปี 2563 จะมีจานวนเตียงเพิ่มอีกไม่น้อยกว่ า 2,700 เตียงจากปั จจุบันประมาณ 35,000 เตียงหรื อเพิ่มขึน้
ประมาณ 2.6% ต่ อปี
ส่ วนการขยายไปสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ดูแลสุ ขภาพ ศูนย์ดูแลและโครงการที่พกั อาศัยสําหรับผูส้ ูงอายุ ร้าน
ขายยา โรงงานผลิตยาห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ (Lab) อาหารเสริ ม อาหารทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม
เป็ นต้น จะเข้ามาเสริ มให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรของซัพพลายเชน และสอดคล้องตามเทรนด์ที่ผบู้ ริ โภคให้ความ
สาคัญกับการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น
„ การกระจายฐานผู้ป่วยหรือขยายไปสู่ ตลาดใหม่ของโรงพยาบาลทีเ่ น้ นรายได้ จากลูกค้าต่างชาติ เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก โดยหลายโรงพยาบาลมีลูกค้าต่างชาตินอกเหนือจากกลุ่มเป้ าหมายที่เริ่ มเติบโตมาก
ขึ้น ได้แก่ จีน รัสเซีย อาเซียนและกลุ่ม CLMV ซึ่งส่ วนใหญ่ประเทศเหล่านี้มีบริ การด้านสาธารณสุ ขไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการ โดยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ งปรับมาเน้นลูกค้าจากเมียนมาร์เป็ นอันดับต้นๆ และหลายแห่ งตั้งสํานักงานตัวแทน
ในเมียนมาร์เพื่อเป็ นตัวกลางส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรักษายังต่างประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าอีกกลุ่มที่ไม่อาจมองข้าม คือ กลุ่มผูป้ ่ วย
ต่างชาติประเภท long-stay

การรุกสู่ ธุรกิจศูนย์บริการสุ ขภาพ รับเทรนด์ "ท่องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ”ซึ่งเป็ นหนึ่งในเทรนด์ที่ทวั่ โลกให้ความนิยมครอบคลุม
ตั้งแต่บริ การด้านสุ ขภาพ แพทย์ทางเลือก และบริ การด้านการชะลอวัย (Anti-aging) โดยรายงานจาก The Global Wellness
Tourism Economy Report 2013-2015 ประเมินมูลค่าของธุ รกิจท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพทัว่ โลกจะเติบโตไม่ต่าํ กว่า 9% ต่อปี
ตลาดในเอเชียมีมลู ค่ารวมประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์จากจานวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 2.5 ล้านคน ไทยอยูอ่ นั ดับ 4 ใน
เอเชียและอันดับ 2 ในอาเซี ยนรองจากสิ งคโปร์ ด้วยแนวโน้ มที่เปลี่ยนจากการรั กษาไปเป็ นการดูแลสุ ขภาพ โรงพยาบาล
เอกชนไทยหลายแห่ งจึงทาการตลาดเชิ งรุ กสู่ ธุรกิจศูนย์ สุขภาพครบวงจรเพื่อสร้ างการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว อาทิ
Wellness Clinic (กลุ่ มโรงพยาบาลกรุ งเทพ) Medical City (กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี) ศูนย์สุ ข ภาพดูแลผูส้ ู ง วัย(กลุ่ ม
โรงพยาบาลบางปะกอก กล้วยน้าไทและโรงพยาบาลยันฮี) ซึ่ งคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ปรับตัวรับกระแสการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
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นโยบายรัฐหนุ นการแพทย์ ครบวงจรเป็ นหนึ่ง ในคลัสเตอร์ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจ พิเศษและเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีช้ันสู ง ใน 4 กลุ่มกิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพรเครื่ องมือแพทย์และบริ การทางการแพทย์
โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ อาทิการปรับลดอัตราภาษี ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการที่โรงพยาบาล
ของไทยมีตน้ ทุนลดลง จูงใจให้มีผเู้ ข้ามาใช้บริ การทางการแพทย์และบริ การสุ ขภาพมากขึ้น
อย่ า งไรก็ตาม ธุ ร กิจ โรงพยาบาลเอกชนจะเผชิ ญ การแข่ ง ขัน ที่รุ นแรงจากคู่แ ข่ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดย
นอกเหนื อจากคู่แข่งในธุ รกิจเดียวกันซึ่ งเร่ งขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่ องแล้ว ยังมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ จากธุ รกิจอื่ นที่ปรั บ
โมเดลสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากมองว่าเป็ นธุรกิจที่มี“ความเสี่ ยงตํ่า” และมีโอกาสสร้างรายได้ที่มนั่ คงในระยะยาว อีกทั้ง
ยังสอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสนใจด้านสุ ขภาพกันแพร่ หลาย โดยมูลค่าการลงทุนจะค่อนข้างสู งและกระจุก
ตัวอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพฯ อาทิ กลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง (โรงพยาบาลวิมุตติคาดเปิ ดปี 2563) กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International
Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ อาทิ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครื อไทยเจริ ญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) จึงคาดว่า
จํานวนโรงพยาบาลและเตียงผูป้ ่ วยจะเพิ่มขึ้นอีกมาก การแข่งขันในธุ รกิจจึงมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้นทั้งด้านราคาและบริ การ
ตลอดจนการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีค่ ูแข่ งจากโรงพยาบาลรั ฐบางแห่ งที่พัฒนาระบบการให้ บริ การใน
มาตรฐานเดียวกับเอกชน ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเฉพาะทางและการให้บริ การนอกเวลาราชการ (เช่น โรงพยาบาลปิ ย
มหาราชการุ ณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิ บดี) โดยมีขอ้ ได้เปรี ยบด้าน
ชื่อเสี ยงเทคโนโลยีและแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญสาหรับคู่แข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศในเอเชียวาง
สถานะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์และ หรื อมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเดียวกับไทยอาทิสิงคโปร์ มาเลเซี ย อินเดีย หรื อแม้แต่จีนที่
กําลังผลักดันมณฑลไห่ หนาน (1 ใน 18 มณฑลหลักภายใต้ยทุ ธศาสตร์ One Belt One Road) เป็ น
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” เพื่อดึงดูดผูป้ ่ วยจีนที่นิยมใช้บริ การแพทย์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่ม "พาร์ คเวย์
แพนไท" โรงพยาบาลเอกชนของสิ งคโปร์ ยงั ประกาศสร้างโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่ งแรกในเมียนมาร์ คาดจะเปิ ด
ให้บริ การในปี 2563 ส่ วนประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็ นลูกค้าหลักของโรงพยาบาลชั้นนําในไทยหลายแห่ ง อาทิ Qatar
จะเปิ ด Medical City ขนาดใหญ่ (ปลายปี 2017) ขนาด 559 เตียง (ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบ ารุ งราษฏร์ )มูลค่า 23,000 ล้าน
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บาท ส่ วน Kuwait เปิ ด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท (เปิ ดบริ การแล้ว) และรัฐบาล UAE
เปลี่ยนเงื่อนไขประกันสุ ขภาพเป็ นเน้นรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริ การต่างประเทศ เป็ นต้น
ภาวะการแข่ งขันข้ างต้ นอาจกดดันอัตรากาไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมให้ เติบโตชะลอลงบ้ าง ขณะที่เพิ่มความ
เสี่ ยงต่ อโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ ายสาขาอาจสูญเสี ยลูกค้ าหรื อถูกแย่งส่ วนแบ่ งตลาดไปบางส่ วน
ส่ วนในระยะปานกลาง-ยาว ยังมีค่ ูแข่ งจากทุนอาเซี ยนที่อ าจรุ กสู่ ธุ รกิจนี ้ ดังเช่ นบริ ษัทผู้ให้ บริ การสุ ขภาพรายใหญ่ ของ
มาเลเซี ย “KPJ Healthcare Berhad” ที่รุกสู่อินโดนีเซี ย ซึ่ งนับเป็ นความท้ าทายของการด าเนินธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
การปรั บตัวคว้ าโอกาสและเตรี ยมตัวรั บมือกับการแข่ งขันในอนาคต
สภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ต้ งั อยูใ่ นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริ ษทั
โดยพื้นที่ดงั กล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง
จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่
โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11

โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคียง
โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลรัทริ นทร์
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรี ยล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ้า
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์
โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์
โรงพยาบาลบางนา 1
โรงพยาบาลศิคริ นทร์
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
โรงพยาบาลบางนา 2
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา(โสธราเวช)
โรงพยาบาลวิภารามอมตะ

ทีต่ ้งั
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

จากการที่มีจาํ นวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งในพื้นที่เดียวกัน เป็ นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็
ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบในหลายด้าน ได้แก่
 บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริ ษทั มีความเชี่ยวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายด้าน และมีศนู ย์
การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานอาทิเช่น
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-

คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก ซึ่งกลุ่มบริ ษทั มีความเชี่ ยวชาญด้านต่ออวัยวะโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งนี้ โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางในการดูแลผูป้ ่ วย
บาดเจ็บทางมือ ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก
- ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั สามารถให้บริ การครอบคลุ มตั้งแต่การตรวจ
วินิจฉัยเบื้องต้น การใส่ ขดลวดและทําบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ
เป็ นศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยหัวใจ ของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
- ศูนย์ผปู้ ่ วยวิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย ซึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็ นศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วย
วิกฤติทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย ของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเป็ นต้น
 ความเพียบพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และสถานที่ โดยเครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์มี
ความทันสมัยและครบครัน จํานวนห้องตรวจผูป้ ่ วยและจํานวนเตียงผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับสูง เพียงพอต่ อการ
ให้บริ การทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน อีกทั้งการจัดบรรยากาศของสถานที่ในโรงพยาบาลมีความสวยงาม
เป็ นระเบียบ และสะอาดปลอดภัย
 ทําเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ทําให้ผใู้ ช้บริ การสามารถ
เดินทางมาถึงได้อย่างสะดวกสบาย

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านคุณภาพในการให้บริ การ และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล
ดังนั้นเพื่อเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จึงได้มีการพัฒนาและปรับกลยุทธ์ก ารแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ ายหลายแห่ งอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ ศี ักยภาพ
บริ ษทั ฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งสิ้ น 4 แห่ ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 10 แห่ ง ตั้งอยูใ่ นทําเลที่มี
ศักยภาพ กระจายอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว และในปี 2559 มีเพิ่มสาขาในจังหวัดระยอง รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุ งเทพฯ (เขตประเวศ
และเขตลาดกระบัง) ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเขตชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งอยูใ่ กล้กบั สนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การแก่กลุ่มผูป้ ่ วยทั้งผูป้ ่ วยทัว่ ไป และผูป้ ่ วยตามโครงการภาครัฐได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ยงั เครื อข่ายของบริ ษทั ฯยังส่ งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็น
ต่อไปนี้
 การบริ หารอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์ที่มีประสิ ทธิภาพ
จากการใช้อุปกรณ์หรื อ
เครื่ องมือในการตรวจรักษาบางรายการร่ วมกัน
 การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและ
เวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา เพื่อนําสิ นค้ามาใช้ทดแทนกันในกรณีขาดแคลน
 การบริ หารบุคลากรทางการแพทย์ บริ ษทั ฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
สามารถหมุนเวียนไปยังโรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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(2) การกระจายรายได้ จากกลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้าหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทัว่ ไป อาทิ ลูกค้าเงินสด ลูกค้าคู่สัญญา ลูกค้ากองทุนเงิน
ทดแทนฯ เป็ นต้น และกลุ่มลูกค้าโครงการสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งการมีแหล่งที่มาของรายได้หลากหลาย ส่ งผลให้รายได้ของ
บริ ษทั ฯ มีความสมํ่าเสมอ และเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ บริ หารและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
นโยบายหลักของบริ ษทั ฯยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่ วนรายได้จากลูกค้ากลุ่มทัว่ ไป เนื่องจาก เป็ นกลุ่มที่มีอตั รากําไรสูงกว่า
กลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51ในปี 2558, 2559 และ
ในปี 2560 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58 การที่สัดส่ วนในปี 2559 และ 2560 เพิม่ ขึ้นเพราะโรงพยาบาลเปิ ดให้บริ การในส่ วน
ของการขยายอาคารให้รองรับการเติบโตของผูป้ ่ วยได้ต้ งั แต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ส่ งผลให้รายได้และจํานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับการ
รักษาในกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วย
ทัว่ ไปเพิ่มขึ้นจาก 1,616.71 ล้านบาท เป็ น 2,232.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.50 ต่อปี บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่ม
จํานวนผูป้ ่ วยทัว่ ไปโดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาล การปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้ทนั สมัย รวมถึงการ
เพิ่มความหลากหลายในการให้บริ การ เช่น การให้บริ การศูนย์หัวใจครบวงจร ศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์มะเร็ งครบวงจร
รวมไปถึงคลินิกมะเร็ งต่อมลูกหมาก เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กในการเจาะกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป
เช่น การออกบูธตามหมู่บา้ นและการตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล และการใช้ชีวิตที่ลด
ปัจจัยเสี่ ยง รวมถึงการให้ส่วนลดแก่ผปู้ ่ วยที่ทาํ ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั ประกันที่เป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั ฯ
(3) คุณภาพการให้ บริการ
คุณภาพการให้บริ การเป็ นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งบริ ษทั ฯ
ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของปัจจัยดังกล่าว โดยได้มีการกําหนดเป็ นนโยบายสําหรับการให้บริ การ เพื่อมัน่ ใจว่าผูป้ ่ วยจะได้รับ
การบริ การที่มีคุณภาพดังนี้
 การให้บริ การที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย
 การประเมินผูป้ ่ วย การวิเคราะห์ การวินิจฉัย แผนการรักษา และการประเมินซํ้าที่มี
ประสิ ทธิภาพ
 การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
 การจําหน่ายผูป้ ่ วย รวมถึงการดูแลภายหลังจากการเริ่ มรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย โดยใช้กาํ หนดมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ พร้อมที่จะให้บริ การแก่ผปู้ ่ วยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ โดยเน้น
ผูป้ ่ วยเป็ นจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังพยายามปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตบริ การ ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพการบริ การ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ จากการพัฒนายกระดับคุณภาพในการบริ การอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้สถานพยาบาลในเครื อของบริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555 และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามลําดับได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และมีการรับรองต่ออายุทุก 2 ปี และในปี
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2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้ผา่ นการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation)จากสหรัฐอเมริ กา และมีการ
รับรองต่ออายุทุก 3 ปี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการจัดหาเครื่ องมือต่างๆที่มีความทันสมัย และช่วยเพิม่ ความสามารถในการตรวจรักษาโรคให้
ถูกต้องแม่นยํามากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับการสรรหาทีมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทั้งทีม
พยาบาลและบุคลากรสนับสนุน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อความพร้อมในการบริ การรักษาตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็ นประจํา โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่มีหน้าที่
ติดต่อกับลูกค้า จะต้องเข้าอบรมความรู้ในการให้บริ การตามโปรแกรมที่กาํ หนดอย่างต่อเนื่อง
(4) การกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับชนิดและความรุ นแรงของโรค และอยูใ่ น
ระดับที่สามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลแห่ งอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านอัตราค่า
รักษาพยาบาล เนื่องจากอาจส่ งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการให้บริ การได้
(5) การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม
การประชาสัมพันธ์เป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยง และช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์อนั ดีของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างการรับรู้
ในความสามารถและคุณภาพการบริ การให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยบริ ษทั ฯ ได้ออกบูธทํากิจกรรม รวมทั้งจัดงาน
นิทรรศการร่ วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทที่สาํ คัญต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่ วนหนึ่งของชุมชน ที่มี
หน้าที่ตอบแทนต่อสังคม ดังเห็นได้จากปรัชญาการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็ น
องค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม” โดยปรัชญาดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นเป็ นรู ปธรรมเด่นชัดผ่านทางการให้ความร่ วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้ง ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอยูเ่ ป็ นประจําและต่อเนื่ อง ซึ่งช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนในชุมชน อาทิ โครงการ
10,000 Heart Heroes ซึ่งเป็ นโครงการขยายผลต่อจากโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง ช่วยชีวิตผูป้ ่ วยหยุดหายใจจาก
โรคหัวใจขาดเลือดฉับเพลัน และการจัดอบรมความรู้ดา้ นสุ ขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานที่นอกโรงพยาบาล
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปและพนักงานของบริ ษทั ลูกค้า อาทิเช่น การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ให้กบั บุคคลทัว่ ไปรวมถึงเจ้าหน้าที่อสม.ทุกคนที่อยูใ่ นพื้นที่บริ เวณโดยรอบของที่ต้ งั ของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริ ษทั ฯ และ การจัดอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกแก่มารดาที่ต้ งั ครรภ์โครงการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพชุมชน จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแลสุ ขภาพ
ในโรงเรี ยนเพื่อสร้างความตระหนัก อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ยังได้พยายามปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนใส่ ใจในปัญหาสิ่ งแวดล้อม ให้
ถือว่าเป็ นเรื่ องใกล้ตวั และเป็ นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง
รวมทั้งนําวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น
(6) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูใ่ นทําเลที่เหมาะสม โดยสถานที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น และอยูใ่ กล้กบั พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทําให้สามารถเดินทาง
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ไปมาได้สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีการจัดสรรพื้นที่โรงพยาบาลอย่างเป็ นระเบียบ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีCALL CENTER 1609
พร้อมรถพยาบาลและทีมงานที่มีความพร้อมในการเคลื่อนย้าย หรื อสั่งการรักษาในกรณีฉูกเฉิน สําหรับการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ไปยังโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ จากการที่บริ ษทั ฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งสิ้ น 4 แห่ ง และมี
สถานพยาบาลและคลินิกที่ดาํ เนินการโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจํานวน 10 แห่ ง ทําให้ลูกค้ากลุ่มโครงการประกันสังคม
ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริ การได้ทุกสถานบริ การในกลุ่มบริ ษทั
(7) การควบคุมต้นทุน
เนื่องจากรายได้จากลูกค้าโครงการประกันสังคม
รัฐบาลได้กาํ หนดอัตราจ่ายเหมารายคนจากการจัดสรรตาม
นโยบายของภาครัฐ ดังนั้น ผลการดําเนินงานของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว จึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล โดยที่ยงั คงคุณภาพการรักษาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ
การทําให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยโดยไม่สิ้นเปลือง โดยได้จดั ตั้งกิจกรรม “การประกันคุณภาพที่ไม่สิ้นเปลือง” และให้มีการทบทวน
รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน นอกจากนี้ ยังได้จดั กิจกรรมพิเศษที่
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานและการลดต้นทุน อีกทั้งการที่
บริ ษทั ฯ มีโรงพยาบาลเครื อข่ายหลายแห่ ง ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุ ด (Cost and Facilities Sharing) จากการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการร่ วมกัน
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

2.3.1

ยาและเวชภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หรื อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งใช้ในการรักษาผูป้ ่ วย
โดยฝ่ ายเภสัชกรรมจะทําหน้าที่รวบรวมปริ มาณยาและเวชภัณฑ์ที่ตอ้ งการ และส่ งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหา
ซึ่งแนวทางการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ จัดซื้อผ่านระบบประมูล และจัดซื้อโดยตรง
การจัดซื้อผ่านระบบประมูล บริ ษทั ฯ จะร่ วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่เป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ฯหลายแห่ ง
เพื่อรวมปริ มาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้อยูใ่ นระดับสู ง ทําให้สามารถเพิ่มอํานาจต่อรองด้านราคาและเงื่อนไข
ทางการค้า โดยบริ ษทั ฯ รับหน้าที่เป็ นตัวกลางในการรวบรวมปริ มาณความต้องการยาและเวชภัณฑ์ จากนั้น บริ ษทั ฯ จะเชิญ
ผูจ้ ดั จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ยนื่ ซองประมูล โดยใช้วิธีการประกวดราคาผ่านระบบออนไลน์ และทําการเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายที่
เสนอราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงทําสัญญากับผูจ้ ดั จําหน่ายที่ชนะการประมูล ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและ
เป็ นธรรมในการจัดซื้อ บริ ษทั ฯ และโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่ วมการจัดซื้อ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการร่ วมสําหรับประเมินและ
พิจารณาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่ วม
ประมูล ซึ่งในการพิจารณาการประมูลในแต่ละครั้ง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านราคา และ
คุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งช่วยส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มี
ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ยาและเวชภัณฑ์บางส่ วน บริ ษทั ฯ จะจัดซื้อโดยตรงจากผูจ้ ดั จําหน่าย ไม่ผา่ นระบบประมูล ซึ่งส่วน
ใหญ่การจัดซื้อวิธีน้ ีจะใช้กบั การจัดซื้อยาหรื อเวชภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯมีปริ มาณความต้องการใช้จาํ นวนไม่มาก ผูจ้ ดั จําหน่ายจึงไม่
นํายาหรื อเวชภัณฑ์ดงั กล่าวเข้าร่ วมระบบประมูล หรื อเป็ นยาที่เป็ นลักษณะยาต้นแบบ (Original Drugs) ซึ่งเป็ นยานําเข้า
ราคาแพงที่ตอ้ งสั่งซื้อเป็ นกรณีเฉพาะ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

หน้ า 35

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การบริ หารจัดเก็บสิ นค้าคงคลังของธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญ ซึ่งบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญมาโดย
ตลอด โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายสํารองยาหรื อเวชภัณฑ์ที่มีความถี่ของการใช้สูง ให้อยูใ่ นระดับเพียงพออย่าง
สมํ่าเสมอ รวมถึงมีการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา เพื่อนํามาใช้ทดแทนกันในกรณี
ขาดแคลน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการจัดระบบดูแลจัดเก็บสิ นค้าคงคลังเพื่อการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและ
ความชื้นให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามชนิดของยาหรื อเวชภัณฑ์น้ นั ๆ และทําการป้ องกันการสัมผัสกับแสงโดยตรง เพื่อให้
ยาและเวชภัณฑ์มีอายุการใช้งานตามที่ระบุ ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 2 ‟ 5 ปี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่าย จึงได้รับ
บริ การหลังการขายในระดับที่ดี และมีการประกันคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ โดยสามารถเปลี่ยนคืนได้หากมีปัญหาด้าน
คุณภาพ รวมถึงสามารถเปลี่ยนคืนยาที่ใกล้หมดอายุได้
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีการจัดทํารายงานทุกเดือนเพื่อติดตามปริ มาณยา รวมทั้งการบริ หารยาใกล้หมดอายุ โดยกรณี
ที่มียาใกล้หมดอายุแต่ยงั มีคุณภาพดีและอายุคงเหลือที่เหมาะสม จะมีการประชุมเพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็
ตามยาบางประเภทที่กฎหมายกําหนดให้โรงพยาบาลต้องสํารองยาดังกล่าวไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ ซึ่งในกรณีที่ยา
ดังกล่าวจะหมดอายุ จะถูกส่ งไปทําลายตามขั้นตอนต่อไป
บริ ษทั ฯ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท้งั หมดจากผูจ้ ดั จําหน่ายภายในประเทศ และมีการจัดส่ งสิ นค้าภายใน 3 ถึง 7 วัน
หรื อในกรณีเร่ งด่วนสามารถจัดส่ งให้ภายใน 24 ชัว่ โมง โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ ได้รับเครดิตทางการค้าจากผูจ้ ดั จําหน่ายระหว่าง
30 ถึง 90 วัน
ในด้านการพึ่งพิงผูจ้ ดั จําหน่ายนั้น บริ ษทั ฯ พึ่งพิงผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายในระดับตํ่า เนื่องจากไม่มีผจู้ ดั จําหน่ายราย
ใดรายหนึ่งจัดหายาหรื อเวชภัณฑ์ให้แก่บริ ษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อยาและเวชภัณฑ์ท้งั หมด ในระหว่างปี
2558 ‟ 2560 และ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ผูกพันการซื้อยาหรื อเวชภัณฑ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของมูลค่า
การซื้อวัตถุดิบในอนาคต
2.3.2

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในการจัดซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการเครื่ องมือแพทย์ ทําหน้าที่
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซื้อเครื่ องมือทางการแพทย์ โดยการเปรี ยบเทียบ ราคา คุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้ากับผู้
จัดจําหน่ายหลายราย เพื่อให้ได้เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็ นไปตามมาตรฐาน Joint
Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ทั้งนี้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางส่ วนจัดหา ผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเข้าเครื่ องมือและอุปกรณ์ทาง
แพทย์จากต่างประเทศ โดยเครื่ องมือแพทย์ที่บริ ษทั ฯจัดหาผ่านบริ ษทั ไทยแอมดอนมีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้ า
เครื่ องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริ มาณออกซิเจนในเลือด เป็ นต้น อย่างไรก็ดี การจัดซื้อเครื่ องมือทางการแพทย์ผา่ น
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน
Hospital Accreditation (HA) เช่นเดียวกัน
2.3.3

บุคลากรทางการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีบุคลากรทางการแพทย์รวมทุกสาขาจํานวน 2,912 ท่าน ซึ่ งที่
ผ่านมา บริ ษทั ฯ สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญมาร่ วมงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลจากการทีผ่ บู้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกบั โรงเรี ยนแพทย์และสถานฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายแห่ ง ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายรักษา
บุคลากรทางการแพทย์ให้ทาํ งานกับบริ ษทั ในระยะยาว โดยการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การให้
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ทุนการศึกษาต่อแก่พนักงาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดี และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อเฟื้ อ
เกื้อกูลกัน อาทิเช่น บุคลากรอาวุโสให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังมีหน่วยงานที่ให้การฝึ กอบรมเพื่อสร้างผูช้ ่วยพยาบาล ภายใต้การดําเนินงานของโรงเรี ยนจุฬารัตน์ อิ นเตอร์ เฮลท์ ซึ่งมี
หน้าที่ในการผลิตบุคลากรผูช้ ่วยพยาบาลเพื่อป้ อนให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั ทั้ง 14 แห่ ง
2.4

การจัดการด้ านสิ่งแวดล้อม

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการเป็ นองค์กรที่ให้ความใส่ ใจและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริ ษทั ฯ
คือ ลดปริ มาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ บําบัดนํ้าเสี ยให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริ เวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและชุมชุนตระหนักและมีส่วน
ร่ วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยัง่ ยืน
ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปี บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมและจัดนิทรรศการ Green Hospital ขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ ไป รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเริ่ มจาก
การรณรงค์การปลูกต้นไม้บริ เวณที่ว่างของโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก รวมถึงทํา
ให้อากาศบริ เวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของชุมชนโดยรอบ
2.4.1

วัสดุและของเสียอันตราย

การจัดการขยะและของเสี ยอันตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา
ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
และวิธีการฝังกลบทําให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฝ่ ายบริ หารกลุ่มบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนักถึง
สภาวะดังกล่าว จึงได้กาํ หนดนโยบายในการควบคุมปริ มาณขยะเพื่อลดปริ มาณการกําจัดขยะและการลดการใช้พลังงานทุก
ชนิดโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน โดยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
กับบุคคลากรทุกท่านในองค์กร และจัดโครงการต่างๆ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมที่
ส่ งผลในการทําลายสิ่ งแวดล้อม พร้อมจัดโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น รณรงค์การปลูกต้นไม้ท้งั ภายใน
องค์กรและชุมชน รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด รวมถึงเปลี่ยนการใช้น้ าํ ยาเคมีที่ใช้ทาํ ความสะอาดมา
เป็ นนํ้ายาชีวภาพ รณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้า และลดการถ่ายเอกสารโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาทดแทน ส่ งผลให้
ลดทั้งปริ มาณการใช้ผงหมึก ลดการใช้ไฟฟ้ า ลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และกําหนดนโยบายเปลี่ยนการใช้
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็ นหลอดไฟแอลอีดีเพื่อลดการใช้ไฟฟ้ า และลดความร้อน
เพิ่มสวิทซ์กระตุกเปิ ดปิ ดไฟใน
สํานักงาน ปรับอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้เป็ นค่าคงที่ ลดการใช้ลิฟท์ ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลัก๊
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน รวมถึงรณรงค์การใช้รถทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็ นต้น
2.4.2

การบาบัดนา้ เสีย

โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั มีระบบการบําบัดนํ้าเสี ย เพื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ้าเสี ยดังกล่าวให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัด
แล้วเป็ นประจํา ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
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บริ ษทั ฯ ผ่านการตรวจสอบประจําปี จากสํานักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัด
สํานักงานฯ ทุกปี ตลอดมา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบบําบัดนํ้าเสี ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพนํ้าที่ผา่ น
การบําบัดได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยนํ้าที่ผา่ นกระบวนการบําบัดบางส่ วนจะถูกนํามาใช้รดนํ้าต้นไม้
และทําความสะอาดลานจอดรถ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ ยง

การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ ราคา
หุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยปั จจัยความเสี่ ยงต่อไปนี้ เป็ นเพียงปั จจัยความเสี่ ยงสําคัญบางประการที่อาจส่ งผลกระทบเชิ งลบต่ อ
บริ ษทั ฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ ยงอื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ ยัง
ไม่สามารถทราบได้ในปั จจุบนั และอาจมีปัจจัย ความเสี่ ยงบางประการที่บริ ษทั ฯ เห็ นว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งปั จจัยความ
เสี่ ยงเหล่านี้อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคตได้
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
การให้บริ ก ารทางการแพทย์ จะต้อ งพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆที่ เ กี่ยวข้อง ซึ่ งใน
ปั จจุบนั สามารถผลิตได้ในจํานวนจํากัด นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ผลกระทบจากการขยายตัวของธุ รกิจการให้บริ การทาง
การแพทย์ ทําให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่ วมงานในองค์กร ซึ่ งบุคลากรดังกล่าวจะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด
สื บเนื่องจากการที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริ มบรรยากาศและ
สุ ขอนามัยในการทํางานที่ดี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการฝึ กอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเสริ มทักษะในการทํางานและพัฒนาการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อันจะส่ งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ เชื่อว่าจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้การ
ฝึ กอบรมผูช้ ่วยพยาบาล ภายใต้การดําเนินงานของโรงเรี ยนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อรองรับความต้องการของบริ ษทั ฯ
อีกทางหนึ่ง
2. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องจากผู้ทมี่ าใช้ บริการ
ธุรกิจการให้บริ การทางการแพทย์มีความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้องจากผูป้ ่ วยหรื อเครื อญาติของผูป้ ่ วย ซึ่งอาจเกิด
จากมาตรฐานการให้บริ การหรื อผลการรักษาไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็ นถึงปั จจัยความเสี่ ยงดังกล่ าว และได้พยายามเสริ มสร้างมาตรฐานการให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งในส่ วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ ควบคู่ไปกับการบริ หารความเสี่ ยงในการรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ก่อนจะเกิดคดี
การฟ้ องร้อง ซึ่งจะช่วยจํากัดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯไม่มีคดีฟ้องร้อง
เรี ยกค่าเสี ยหายจากการให้บริ การที่มีนยั สําคัญแต่อย่างใด
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3. ความเสี่ยงจากการนาส่ งภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย ในกรณีทกี่ รมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง
จากแนวทางของบริษัทฯ
แพทย์เป็ นบุคคลากรหลักในการให้บริ การทางการแพทย์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใต้
“สั ญ ญาการใช้คลิ นิคเพื่อ ประกอบโรคศิล ปะ” กับแพทย์ผเู้ ชี่ ยวชาญซึ่ งปฏิ บตั ิ งานรั ก ษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลฯ ทั้ง นี้
วัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ฯ เป็ นคลินิคผูป้ ่ วยของแพทย์เพื่อการ
ตรวจรักษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้บริ ษทั ฯ โดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ แพทย์จะเป็ นผูค้ ิด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริ ษทั ฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผูป้ ่ วยและรวบรวมจ่าย
ให้กบั แพทย์ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือที่จาํ เป็ นเพื่อการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้หากพิจารณาตามแนวปฏิบตั ิของกรมสรรพากร เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ในลักษณะ
เดียวกันกับบริ ษทั ฯ เงินค่าตรวจรักษาที่แพทย์ได้รับจากผูป้ ่ วยที่มารักษากับแพทย์จดั เป็ นเงินได้ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ
อิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่ งประมวลรัษฎากร เมื่อบริ ษทั ฯ เก็บเงินค่ าตรวจรั กษา หรื อค่าธรรมเนี ยมบุคคลากรทาง
การแพทย์จากผูป้ ่ วย และจ่ายเงินได้ดงั กล่าวคืนให้แพทย์ บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากแพทย์
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิก็ยงั มีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการ
จัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดงั กล่าว ดังนั้น บริ ษทั ฯ อาจต้องมีความรับผิดในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่ม
ภาษีอากรในกรณีที่กรมสรรพากรมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเด็นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ ยงด้านภาษีอากร บริ ษทั ฯ ได้ระบุในสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคลากรทางการ
แพทย์ โดยให้ค่สู ัญญาเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีเพิ่มเติมที่อาจเกิดแก่บริ ษทั ฯ อันเกิดจาก
กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย
4. ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริ การทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่ผปู้ ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจ การอย่างต่อเนื่ อ ง ซึ่ งทําให้มีข ้อได้เ ปรี ยบเรื่ อ งต้นทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริ ก ารที่
หลากหลาย และจากการที่ มี ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ทยอยเข้าสู่ ต ลาดทํา ให้ เ กิ ด การแย่ง ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดจาก
ผูป้ ระกอบการรายเดิม ส่ งผลให้เกิดการตื่ นตัวในการแข่งขันด้านการให้บริ การและการใช้นโยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ก ารค้าและการบริ ก ารภายใต้ข ้อ ตกลงของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community : AEC) อาจส่ งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซี ยนขยายขอบเขตการให้บริ การเข้ามา
ในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยการแข่งขันเหล่านี้อาจกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ต้ งั อยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบริ ษทั โดยพื้นที่ดงั กล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในพื้นที่ดงั กล่าวหลายแห่ ง ซึ่ งเป็ นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่
ใกล้เคียงดังกล่าว พบว่า บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันหลายด้าน ทั้งในส่ วนของทําเลที่ต้ งั ของโรงพยาบาลและ
คลินิกในเครื อ รวมถึงการให้บริ การศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงทางด้านการแข่งขันดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การ ด้วยการเสริ มสร้างคุณภาพการให้บริ การที่ได้มาตรฐานตามประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital
Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามลําดับได้ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น
ที่ 3 ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ
Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผ่านการ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดย
ในการรับรองแต่ละครั้งมีกาํ หนดอายุรับรอง 3 ปี รวมทั้ง บริ ษทั ฯ ยังดําเนิ นการขยายขอบเขตการให้บริ การแพทย์เฉพาะ
ทาง Excellent Center Specialist Clinic อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่ วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทย์ทางเลือกและการ
ให้บริ การด้านความงาม อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์หัวใจครบวงจร ศูนย์มะเร็ งครบวงจรและคลินิกมะเร็ งต่อมลูกหมาก คลินิก
การแพทย์แผนจีน ศูนย์ความงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนัวร์ รวมทั้งการให้บริ การด้านสปา และนวดแผนไทย เป็ นต้นใน
ปี 2560 ได้เปิ ดศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก IVF Center ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และศูนย์ตาสุ วรรณภูมิ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 1 ทั้งนี้ในส่ วนของการควบคุมต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการประมูลซื้ อยาและ
เวชภัณฑ์ทางอินเตอร์ เน็ต (E-Procurement) ร่ วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ ซึ่ งจะสามารถเพิ่มอํานาจการต่อรองกับผู้
จําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ความเสี่ยงด้ านการรับชาระค่ารักษาพยาบาล
การให้บริ การแก่ผปู้ ่ วยทัว่ ไปที่เข้ามารับบริ การ นอกเหนื อจากกลุ่มผูป้ ่ วยที่ใช้สิทธิ โครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
ภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยก่อนเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริ การทาง
การแพทย์ ซึ่งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลังการให้บริ การได้ครบถ้วน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงดําเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับผิดชอบค่าบริ การให้ทราบเป็ นระยะตลอดช่วงการรักษา
อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีหน่วยงานบริ หารลูกหนี้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ ยง และหาแนวทางป้ องกัน รวมทั้งหาทางออกที่เหมาะสม
ให้กบั บริ ษทั ฯ และผูป้ ่ วยในกรณีที่เกิดปัญหาการชําระค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ ยงด้านนี้ลง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของบริ ษทั พบว่าใน ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ หลักได้แก่ รายได้คา้ งรับ
ประกันสังคม จํานวน 504.11 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจํานวน 272.48 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสํานักงานประกันสังคมและ
กลุ่มบริ ษทั ประกันชีวิตและประกันภัยเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ ยงในการชําระหนี้ต่าํ บริ ษทั ฯ จึงมีความ
เสี่ ยงตํ่าเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล
6. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสาหรับ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
การให้บริ การทางการแพทย์ของบริ ษทั ฯได้มุ่งเน้นการให้บริ การตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ผ่าน
ทางศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งต้องพึ่งพาเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัยเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งอาจทําให้เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิ ดมีการเปลี่ยน
เทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่ าใช้จ่ายในการบํารุ งรั กษาสู ง ซึ่ งบริ ษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ อ งนี้ และได้มี
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นโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์ คุณสมบัติ ประโยชน์จ ากการใช้งาน และความคุ ้มค่ าของเครื่ องมือ และอุ ปกรณ์
การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน
7. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีรายได้จากค่าบริ การทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมเป็ นสัดส่ วนค่อนข้างสูง ประมาณ
ร้อยละ 35.9 36.1 และ 37.4 ตามลําดับของรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคมของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่า
ระบบประกันสังคมของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพทั้งในส่ วนระบบการเบิกจ่ายและความมัน่ คงด้านเงินกองทุน โดย
แนวทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็ นไปในลักษณะการปรับค่าบริ การทางการแพทย์ส่วนเพิ่มให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อสะท้อน
ต้นทุนการให้บริ การแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่ วมในระบบ ซึ่งเป็ นผลดีต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิดผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบประกันสังคม
ทําให้สามารถ
ประเมินความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม และแสดงความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะก่อนที่
นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
8. ความเสี่ยงจากการมีรายได้ เหมาจ่ ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในปี 2558, 2559 และ 2560 รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมของบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 35.9 ร้อยละ 36.1 และร้อ ยละ 37.4 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามลําดับ ซึ่ งเป็ น
สัดส่ วนที่สูง อย่างไรก็ตามจากการเข้าร่ วมโครงการประกันสังคมดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงอันเนื่ องมาจากบริ ษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งจากการให้บริ ก ารรัก ษาพยาบาล แต่รายได้ค่ าบริ การทางการแพทย์จากโครงการประกันสังคมถูก
กําหนดโดยนโยบายภาครัฐและจํานวนผูป้ ระกันตนที่ข้ ึ นทะเบียนกับโรงพยาบาล ที่อาจผันแปรจากการย้ายถิ่นฐานของ
ผูป้ ระกันตนและการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ รายได้ดงั กล่าวยังขึ้นอยู่กบั
ข้อมูลสถิติการให้บริ การผูป้ ่ วยภาระเสี่ ยง และการให้บริ การผูป้ ่ วยในที่ป่วยด้วยโรคที่มีความรุ นแรงและมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสูง
บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายบริ หารจัดการลูกค้าโครงการประกันสังคมโดยเน้นการบริ หารต้นทุนการให้บริ การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการให้ความรู้เกี่ยวกับสุ ขอนามัย การดูแลสุ ขภาพและการปฏิบตั ิตนเมื่อเจ็บป่ วยใน
เบื้องต้นแก่กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั ดําเนินการกระจายจุดให้บริ การตรวจรักษาผ่าน
ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครื อเพื่อช่วยแก้ไขและดูแลผูป้ ่ วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมี
ระบบการส่ ง ต่ อ ผูป้ ่ วยที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพทําให้ สามารถส่ งตัว ผูป้ ่ วยไปถึ ง โรงพยาบาลในกลุ่ มบริ ษัท ซึ่ งมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ วและปลอดภัย ส่ งผล
ให้บริ ษทั ฯ สามารถลดความเสี่ ยงที่ผปู้ ่ วยในกลุ่มดังกล่าวจะมีอาการเจ็บป่ วยในขั้นร้ายแรง หรื อมีอาการโรคเรื้ อรัง ทําให้
บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการต้นทุนการให้บริ การได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับรายได้เหมาจ่ายที่ได้รับจากโครงการ
ประกันสังคม นอกจากนี้ การที่สํานักงานประกันสังคมยังกําหนดให้มีการจ่ายเงินส่ วนเพิ่มในกรณี การให้การรักษาผูป้ ่ วย
โรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ) ทําให้บริ ษทั ฯ ลด
ความเสี่ ยงเรื่ องต้นทุนในการให้บริ การรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป้ ่ วยดังกล่าวลดลง
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่มสัดส่ ว นรายได้จ ากกลุ่ มลูก ค้าทัว่ ไปให้มากขึ้ น อันจะมีผลให้บริ ษ ัทฯ สามารถ
บริ หารจัดการต้นทุนได้ดียงิ่ ขึ้น และส่ งผลให้สัดส่ วนกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสังคมเริ่ มทยอยลดลง ทําให้ความเสี่ ยงจาก
รายได้เหมาจ่ายดังกล่าวเริ่ มลดลงเป็ นลําดับ
9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ ดําเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยมโดยไม่เน้นพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ภายนอก โดยจะ
ดําเนินการกูย้ มื เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีโครงการลงทุนระยะยาวเป็ นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใช้ในโครงการขยายอาคารเพื่อรองรับจํานวนผูป้ ่ วยที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการเบิกใช้
เงินกูย้ มื ดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีนโยบายใช้เงินกูย้ มื ในสัดส่ วนตํ่าเมื่อเทียบกับเงินทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง มี
นโยบายพิจารณาจัดหาเงินกูย้ มื ที่มีตน้ ทุนตํ่า
10. ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มอี านาจกาหนดนโยบายการบริหาร
บริ ษ ัทฯ มีก ลุ่มผูถ้ ื อ หุ ้นใหญ่ ได้แก่ ก ลุ่ มตระกูลพลัส สิ นทร์ (รายละเอี ยดเพิ่มเติ มในส่ ว นที่ 2 หัว ข้อ 7 ข้อ มูล
หลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ ้น) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ ือหุ ้นล่าสุ ดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือหุ ้นรวมกันในบริ ษทั ฯ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อย 39.04 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ซึ่งตํ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็ นการลดความเสี่ ยงข้างต้นลง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงประเด็น ความเสี่ ยงดังกล่ าวจึ งได้จดั โครงสร้างการจัดการซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการแต่งตั้ง
บุค คลภายนอกที่เ ป็ นอิสระเข้าร่ ว มในคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 4 ท่านจากจํานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดย
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านรับหน้าที่เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็ น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทํารายการระหว่างกัน ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อไป
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4.
4.1

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก : ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิเป็ นจํานวน 3,385.21 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดแสดงดังตารางดังนี้
มูลค่าทางบัญชี
สินทรัพย์
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
862.44
เป็ นเจ้าของ
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง และส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
1,203.72
เป็ นเจ้าของ
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
494.34
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
29.06
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
174.29
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ
36.21
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง
585.15
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
รวมมูลค่าทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
3,385.21

4.1.1

รายละเอียดทีด่ ินและอาคารทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)
ทีด่ ิน: โฉนดที่ดินเลขที่ 7071, 29152, 72117
- พื้นที่ 1-1-12 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร: 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ4,000 ตร.ม.
จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
ทีด่ ิน: โฉนดที่ดินเลขที่ 10096
- พื้นที่ 0-0-97 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร: 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตร.ม.

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

หน้ า 44

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

สินทรัพย์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 94398, 95131
- พื้นที่ 3-3-85 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร A: 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,830 ตร.ม.
อาคาร B: 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,586 ตร.ม.
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 47299
- พื้นที่ 1-3-53 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร: 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,473 ตร.ม.
จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น2 คูหา
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
(1) พืน้ ทีโ่ รงพยาบาล
ทีด่ ิน : โฉนดเลขที่ 52912 ‟ 52914
- พื้นที่ 0-1-54 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ
อาคาร: 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500 ตร.ม.
(2) พืน้ ทีบ่ ริเวณห้ องอาหาร
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น1 คูหา
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น4 คูหา
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น4 คูหา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสิ นเชื่อ
รวม 150 ล้านบาท

สัญญาเช่า 1 ปี สิ้ นสุ ด
31 พฤษภาคม 2561

-

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

สัญญาเช่า 3 ปี สิ้ นสุ ด
19 พฤษภาคม 2561

-

สัญญาเช่า 3ปี สิ้ นสุ ด
15 มีนาคม 2561

-

สัญญาเช่า 3 ปี สิ้ นสุ ด
1 มกราคม 2562

-
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สินทรัพย์

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกัน กับ
สถาบันการเงิน มีวงเงินสิ นเชื่อ
รวม 390 ล้านบาท

(2) พืน้ ทีโ่ รงพยาบาล (อาคาร B)
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 1091(กรรมสิ ทธิ์วัดกิ่งแก้ว)
- พื้นที่ 0-2-21 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร:4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ1,968 ตร.ม.

สัญญาเช่า 3 ปี สิ้ นสุ ด
31 กรกฏาคม 2561

-

(3) พืน้ ทีโ่ รงพยาบาล (อาคารใหม่)
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 34383,57043-57047
- พื้นที่ 0-2-21 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร:4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,968 ตร.ม.

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกัน กับ
สถาบันการเงิน มีวงเงินสิ นเชื่อ
วงเงินรวมกับอาคารA

(4) พืน้ ทีบ่ ริเวณออฟฟิ ศ (บัญชี)
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น

สัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุ ด
30 มิถุนายน 2561

-

(5) พืน้ ทีบ่ ริเวณอาคารจอดรถ
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 6225,137187-137189
- พื้นที่ 1-1-83 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
อาคาร:4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,663 ตร.ม.

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกัน กับ
สถาบันการเงิน มีวงเงินสิ นเชื่อ
วงเงินรวมกับอาคารA

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
(1) พืน้ ทีโ่ รงพยาบาล (อาคาร A)
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 5983, 57030- 57042
- พื้นที่ 1-0-89 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ
อาคาร : 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ5,463 ตร.ม.

(6) ทีด่ ินเปล่า
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
โฉนดที่ดินเลขที่ 1088 พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 22ตร.ว.
โฉนดที่ดินเลขที่ 55482 พื้นที่ 1 งาน 78ตร.ว. ต.คลองราชา
เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

-
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สินทรัพย์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 5281 ‟ 5283, 7171
- พื้นที่ 8-0-10 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
อาคาร:7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,695 ตร.ม.
อาคาร:6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,959 ตร.ม.
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตุเวย์)
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น1 คูหา
โรงเรียนจุฬารัตน์ อนิ เตอร์ เฮลท์
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 35118 ‟ 35128,35134
- พื้นที่ 0-2-69 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ
อาคาร:6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ3,456 ตร.ม.
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 12781, 46153
- พื้นที่ 21-1-47 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
อาคาร : อยูร่ ะหว่างการออกแบบก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย
โดยประมาณ 15,000 ตร.ม.
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 312,412,413,27524,28089,28090
- พื้นที่ 8-2-20 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
สถานพยาบาลชลเวช
ที่ดิน: โฉนดเลขที่ 204001,670
- พื้นที่ 1-1-24 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
พื้นที่อาคารโรงพยาบาล (อาคาร1) : พื้นที่ใช้สอย 417.6 ตร.ม.
อาคาร2 : อยูร่ ะหว่างการออกแบบก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย
โดยประมาณ 3,960 ตร.ม.
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304
ที่ดินและอาคาร 1 ชั้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสิ นเชื่อ
รวม 105 ล้านบาท

สัญญาเช่า 3 ปี สิ้ นสุ ด
31 มีนาคม 2561

-

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสิ นเชื่อ
รวม 725 ล้านบาท

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองโฉนดเลขที่ 46153
เป็ นหลักประกันกับสถาบัน
การเงิน วงเงินสิ นเชื่อรวม 260
ล้านบาท

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสิ นเชื่อ
รวม 150 ล้านบาท

สัญญาเช่า 3 ปี สิ้ นสุ ด
31 ธันวาคม 2563

-
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สินทรัพย์
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ โรงเกลือ
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 7323, 41551, 41552, 41553, 41562, 41563,
41564, 44172, 44175, 44176, 44177, 44178, 78588, 75469, 7322,
75468, 91995-97, 3350
- พื้นที่ 1-2-44 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
อาคารA : อาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 1,704 ตร.ม.
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 44173, 44174,44181,41560,41561
- พื้นที่ 0-1-24 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
อาคารB : อาคาร 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 765 ตร.ม.
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 9208
- พื้นที่ 6-3-15 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.บางตีนเป็ ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
อาคาร : อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ
16,113 ตารางเมตร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา
ทีด่ ิน: โฉนดเลขที่ 4923
- พื้นที่ 10 ไร่
- ตั้งอยูท่ ี่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
อาคาร : อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สัญญาเช่า 3 ปี 10
เดือน สิ้ นสุ ด 31
กรกฎาคม 2563

ภาระผูกพัน
-

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสิ นเชื่อ
รวม 19.20 ล้านบาท

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงินสิ นเชื่อ
รวม 300 ล้านบาท

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
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4.1.2

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริ ษทั ฯ มีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 114.37 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์
ประเภทที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั ฯซึ่งบริ ษทั ฯ อาจลงทุนเพื่อพัฒนาหรื อจําหน่ายที่ดินดังกล่าวในอนาคต
รายละเอียด
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
1 ที่ดิน โฉนดเลขที่ 47301 = 3ไร่ 1งาน 78ตร.ว.
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
2

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 47302 =3ไร่ 3ตร.ว.
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ที่ดิน น.ส.3 ก. 361 พื้นที่ 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว.
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

แผนการดาเนินงานใน
อนาคต
เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต

เจ้าของ

เจ้าของ

เป็ นสิ นทรัพย์จากการปรับ
โครงสร้างบริ ษทั ในอดีต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
1

ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 14117 พื้นที่ 3ไร่ 8ตร.ว.
โฉนดที่ดินเลขที่ 8988 พื้นที่ 319ตร.ว.ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของ

เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
1

ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 15593 พื้นที่ 9ไร่ 1งาน 92ตร.ว.
ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

เจ้าของ

เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต
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4.1.3

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่ าทีด่ ินและอาคาร

บริ ษทั ฯ ดําเนินการเช่าที่ดินและอาคารบางส่ วนจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด
สัญญาเช่าที่สาํ คัญดังนี้
สัญญาเช่ าสาคัญ
1) จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา

คู่สัญญา
ระยะเวลา
-นายสาธิต วิศวชัยวัฒน์ และ นางสาวศิริพร
1 ปี
วิศวชัยวัฒน์ (ผูใ้ ห้เช่า)
1มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ ช่า)
-นายพันสรวง ฮ่อคนดี (ผูใ้ ห้เช่า)
3 ปี
2)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ ช่า)
20 พค. 2558 - 19 พค. 2561
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น1 คูหา
-นายฟอง ยงศ์สาโรจน์ (ผูใ้ ห้เช่า)
3 ปี
3) สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ ช่า)
15 มี.ค. 2558 ‟ 15 มี.ค. 2561
ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น4 คูหา
- นางสาวกรวีย ์ ไพรจรัสบุญ (ผูใ้ ห้เช่า)
3 ปี
4) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ ช่า)
1 ม.ค. 2559 ‟ 1 ม.ค. 2562
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น2 คูหา
- นางสาววรรณี หามนตรี (ผูใ้ ห้เช่า)
3 ปี
5) คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
- บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ ช่า)
1 ม.ค. 2559 ‟ 1 ม.ค. 2562
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น2 คูหา
-วัดกิ่งแก้ว โดยนายณรงค์ศกั ดิ์ พุ่มพวง
1 ปี
6) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
(ผูใ้ ห้เช่าช่วง)
13 เม.ย. 2560‟ 12 เม.ย. 2561
ที่ดิน 0-2-21 ไร่
-บจก.คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ ช่าช่วง)
3 ปี
1 ส.ค. 2558‟ 31 ก.ค. 2561
3 ปี
7) คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์) - บริ ษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) (ผูใ้ ห้เช่า)
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ ช่า)
1 เม.ย. 2558 ‟ 31 มี.ค. 2561
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา
- องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสระแก้ว (ผูใ้ ห้เช่า)
3 ปี
8) คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ โรงเกลือ
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ ช่า)
1 ส.ค. 60 ‟ 31 ก.ค 2563
อาคารพาณิชย์ ชั้น 4 คูหา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ

: 1/ บริ ษทั ฯ เช่าอาคารจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็ นสถานที่จดั เก็บเอกสาร โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่ วนที่ 2 หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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4.1.4

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

บริ ษทั ฯ ดําเนินการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สําหรับตราโลโก้
ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และได้รับการอนุมตั ิจดทะเบียนปรับรู ปแบบเครื่ องหมายการค้าในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายทางการค้า พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเครื่ องหมายทางการค้ามีกาํ หนดอายุไม่เกิน 10 ปี
และเมื่อครบกําหนดอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี
เครื่องหมายบริการ
ตราสิ นค้ากลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์

4.1.5

ชื่อเจ้ าของ

ประเภทสินค้า/
บริการ
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬา เครื่ องหมายบริ การ
รัตน์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับบริ การ
โรงพยาบาล

เลขทะเบียน/ประเทศ
ระยะเวลา
ทีจ่ ดทะเบียน
คุ้มครอง
บ60474/ประเทศไทย 10 ปี สิ้ นสุ ด 26
กุมภาพันธ์ 2566

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่ งของบริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุญาตที่จาํ เป็ นต่อการประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ซึ่งให้ไว้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลผูร้ ับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูร้ ับอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทนี้มีกาํ หนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเมื่อครบกําหนดอาจต่ออายุได้คราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้
ดําเนินการสถานพยาบาล ซึ่งให้ไว้แก่แพทย์ผคู้ วบคุม ดูแล รับผิดชอบการดําเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้ าํ เนิ นการ”) โดย
โดยใบอนุญาตประเภทนี้ มีกาํ หนดอายุไม่เกิน 2 ปี ซ่ึงผูร้ ับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด ทั้งนี้ หากผูด้ าํ เนินการพ้นจากหน้าที่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เกิน 7
วัน ผูร้ ับอนุญาตอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นผูด้ าํ เนินการแทนได้
สถานพยาบาล
1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
สุ วรรณภูมิ
2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
4. จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
5. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
6. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- เริ่ มต้น 26 กุมภาพันธ์ 2559
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 1 มกราคม 2552
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 1 กรกฎาคม 2558
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 1 มกราคม 2552
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 2 ตุลาคม 2558
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 30 พฤศจิกายน 2555
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561

-

ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล
เริ่ มต้น 13 ธันวาคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 23 ธันวาคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 16 ธันวาคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 26 มกราคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2560
เริ่ มต้น 30 พฤศจิกายน 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 21 ธันวาคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
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สถานพยาบาล
7. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
9. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
10. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์
12 (เกตเวย์)
11. สถานพยาบาลชลเวช
12. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์
304
13. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์
โรงเกลือ
14. โรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- เริ่ มต้น 30 พฤศจิกายน 2555
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 15 มีนาคม 2554
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 23 กันยายน 2559
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 11 กันยายน 2560
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2569
- เริ่ มต้น 28 สิ งหาคม 2560
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
- เริ่ มต้น 24 กรกฎาคม 2558
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2567
- เริ่ มต้น 10 สิ งหาคม 2558
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2567
- เริ่ มต้น 1 มกราคม 2559
- มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

-

ใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล
เริ่ มต้น 21 ธันวาคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 24 พฤศจิกายน 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 1 มกราคม 2561
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562
เริ่ มต้น 11 กันยายน 2561
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 1 มกราคม 2561
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562
เริ่ มต้น 23 ธันวาคม 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 14 มิถุนายน 2559
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
เริ่ มต้น 15 พฤศจิกายน 2560
มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
4.2.1

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 6 บริ ษทั คือ บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จํากัด บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ
จํากัด บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด(ชื่อเดิมบริ ษทั กบินทร์บุรีการแพทย์ จํากัด)
บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด และบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จํากัดโดยมีรายละเอียดสัดส่ วน
การถือหุ ้นและมูลค่าเงินลงทุนแสดงดังตาราง
สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100
100
100
70

มูลค่าเงินลงทุน (ราคาทุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
500.00
810.75
30.68
148.75

สถานพยาบาล

64.58

194.24

สถานพยาบาล

100

1.00

บริษัท

ประเภทกิจการ

บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์
จํากัด
บริ ษทั
โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา
จํากัด

สถานพยาบาล
สถานพยาบาล
นําเข้าและจําหน่ายเครื่ องมือแพทย์
สถานพยาบาล

รวม
4.2.2

1,685.42

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินการของบริ ษทั ฯ และมีศกั ยภาพในการเติบโต มีผล
ประกอบการที่ดี ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนขยายเครื อข่ายการให้บริ การครอบคลุมในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ และในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเป็ นการลงทุนในสัดส่ วนที่มากพอให้
บริ ษทั เข้าร่ วมบริ หารจัดการและกําหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ นอกจากบริ ษทั ย่อยที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั แล้ว บริ ษทั มี
นโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้การเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดําเนินการต่อไป
4.2.3

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะส่ งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนเพื่อร่ วมกําหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าว โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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5.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่อาจมีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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6.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ

ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด(มหาชน)

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0107547000656

ประเภทธุรกิจ

:

โรงพยาบาลเอกชน

ทุนจดทะเบียน

:

1,100 ล้านบาท ชําระเต็มมูลค่า 1,100 ล้านบาท

จํานวนหุ ้นสามัญ

:

11,000,000,000 หุ ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ปี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

:

รอบปี บญั ชี

:

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เว็บไซต์

:

www.chularat.com

e-mail address

:

chularat3@chularat.com

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

16 พฤษภาคม 2556

88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ก.ม.14.5 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์

:

02 033 2900 - 99

โทรสาร

:

02 769 2967

บุคคลอ้างอิง
1. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

2. ที่ปรึ กษากฎหมาย

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ

:

บริ ษทั นักกฎหมายกรุ งเทพ จํากัด
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19 88 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 022672460-3 โทรสาร 022672465
3. นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคาร C (อาคารจอดรถ) ห้อง Mail Room
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 0099 726-50 โทรสาร 02 009 9001

4. ที่ปรึ กษาทางการเงิน

:

บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643

ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับรายได้ในลักษณะค่าบริ การทางการแพทย์จากสํานักงานประกันสังคม
ในสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซึ่งแนวทางและเงื่อนไขในการได้รับ
ค่าบริ การทางการแพทย์ดงั กล่าวจะถูกกําหนดในสัญญาจ้างให้บริ การทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั กับ
สํานักงานประกันสังคมโดยมีรายละเอียดสรุ ปดังนี้
ชื่อสัญญา

: สัญญาจ้างให้บริ การทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ผู้ให้ สัญญา

: สํานักงานประกันสังคม (“สํานักงาน”)

ผู้รับสัญญา

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

วันทีท่ าสัญญา

: 21 พฤศจิกายน 2560

ช่ วงระยะเวลาของสัญญา

: 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อตกลงว่าจ้ าง

: สํานักงานตกลงจ้างและสถานพยาบาลตกลงรับจ้างทําการให้บริ การทางการแพทย์
แก่ผปู้ ระกันตน

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

หน้ าทีข่ องสถานพยาบาล

: ให้บริ การทางการแพทย์แก่ผปู้ ระกันตนเช่นเดียวกับคนไข้ของสถานพยาบาลในการ
ดําเนินงานปกติ
- ให้การรักษาผูป้ ระกันตนจนสิ้ นสุ ดการรักษา โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง และ
ค่าใช้จ่าย และไม่เรี ยกเก็บเงินค่าบริ การทางการแพทย์จากผูป้ ระกันตน ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายจากการบริ การเพิ่มเติม โดยต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ ระกันตนด้วย
- นําส่ งเอกสาร หลักฐาน สถิติ และรายงานเกี่ยวกับการให้บริ การทางการแพทย์
ของผูป้ ระกันตน รวมถึงข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน ให้แก่สาํ นักงาน

หน้ าทีข่ องสานักงาน

: จ่ายค่าจ้างแก่สถานพยาบาลเป็ นค่าตอบแทนค่าบริ การทางการแพทย์แก่ผปู้ ระกันตน
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่ วนที่ 3 หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบาย
ของฝ่ ายจัดการ)

.

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 11,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแก้ไขเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558)
7.2

ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นล่าสุ ด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมผูถ้ ือหุ ้นที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผูถ้ ือหุ ้นที่อยูภ่ ายใต้ผมู้ ีอาํ นาจควบคุม
เดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
1

กลุ่มพลัสสินทร์
1.1
กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์
1.1.1 คุณกรรณิกา พลัสสิ นทร์ *
1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิ ชย์วงศ์
1.1.3 คุณธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์
1.2
กลุ่มพลัสสินทร์
1.2.1 คุณเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ *
1.2.2 คุณสุ วิมล อธิกิจ
1.2.3 นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์ *
1.2.4 คุณพลสิ น พลัสสิ นทร์
1.2.5 นายแพทย์พลสันต์ พลัสสิ นทร์
1.2.6 คุณปณิตตรา พลัสสิ นทร์
1.2.7 คุณรุ จี ทองประกอบ
1.2.8 คุณประยงค์ ยิม้ มาก

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุ ด
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
จานวนหุ้น
สัดส่ วน (ร้ อยละ)
4,294,884,700
39.04
2,957,960,050
26.89
1,994,750,400
18.13
775,393,100
7.05
187,816,550
1.71
1,336,924,650
12.15
368,587,850
3.35
284,725,300
2.59
253,720,200
2.31
135,745,250
1.23
86,300,100
0.78
338,600
0.00
60,600,450
0.55
17,375,800
0.16

หน้ า 58

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

2

1.2.9 คุณศิริพร ตราศรี
1.2.10 คุณกุลภา พลัสสิ นทร์
1.2.11 คุณกฤษณ์ พลัสสิ นทร์
กลุ่มปัญญาพล
2.1
คุณอภิรุม ปัญญาพล*
2.2
คุณกอบกุล ปัญญาพล*

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุ ด
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
จานวนหุ้น
สัดส่ วน (ร้ อยละ)
41,176,300
0.37
43,921,000
0.40
44,433,800
0.40
2,059,845,650
18.73
1,127,189,050
10.25
932,656,600
8.48

3

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

399,655,300

3.63

4
5.
6.
7

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
กองทุนเปิ ด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
กลุ่มอมรพิทกั ษ์ กลู
6.1 คุณยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู *
6.2 น.ส.ศมล อมรพิทกั ษ์กลู
6.3 นายแพทย์ธเนศ อมรพิทกั ษ์กลู
6.4 นางอัญชลี อมรพิทกั ษ์กลู
กลุ่มภัยลี้
7.1
พลตํารวจตรี สกล ภัยลี้
7.2
พลตํารวจเอกธวัชชัย ภัยลี้
7.3
คุณฐิตยาภรณ์ ภัยลี้
7.4
คุณเสริ มพล ภัยลี้

290,213,210
120,498,940
119,802,600
115,169,050
49,552,150
33,522,400
18,685,100
13,409,400
111,606,250
64,951,700
27,704,550
9,250,000
9,700,000

2.64
1.10
1.09
1.05
0.45
0.30
0.17
0.12
1.01
0.59
0.25
0.08
0.09

95,730,050
76,736,700

0.87
0.70

3,315,857,550
11,000,000,000

30.14
100.00

8

9 UBS AG SINGAPORE BRANH
10 กองทุนเปิ ด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ
11 ผู้ถือหุ้นอืน่
รวม
หมายเหตุ : * ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ล่าสุ ด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 1 ได้พิจารณาความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้ ลําดับ
ที่ 2-11 ตามที่เปิ ดเผยข้างต้นแล้ว และยืนยันว่าไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ.17/2551 เรื่ อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ควบคุมเดียวกันหรื อกลุ่มเดียวกันกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นตัวแทน (Nominee)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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7.3

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การออกหลักทรัพย์อนื่
ไม่มี

7.4

นโยบายการจ่ ายปันผล

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ หลังจาก
หักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่นๆ แล้ว ซึ่ งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
จะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุ รกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจําเป็ นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปี ของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้ น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ย่อย
หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่ นๆ แล้ว ซึ่ งการจ่ ายเงินปั นผลดังกล่ าวอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุ รกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อกําหนดใน
สัญญาต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ผูกพัน และความจําเป็ นอื่นๆ ในอนาคต
ปี

2558
538.33

2559

2560

564.98

565.78

11,000,000,000

11,000,000,000

11,000,000,000

เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น)

0.036

0.036

0.036

รวมจานวนเงินปันผลจ่ ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)

396.00

396.00

396.00

ร้อยละ74

ร้อยละ70

ร้อยละ 70

กาไรสุ ทธิ(ล้านบาท)
จานวนหุ้น

อัตราการจ่ ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ*

หมายเหตุ* อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี ที่จ่ายจากผลประกอบการประจําปี นั้นๆ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของคณะกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร
ความเสี่ ยง

จานวนเข้ าร่ วมประชุม /จานวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)

1

รายชื่อกรรมการ
นาย เกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ *

2

นายแพทย์ กําพล พลัสสิ นทร์ *

3
4
5

นาย อภิรุม ปั ญญาพล *
นายแพทย์วชิ ิต ศิริทตั ธํารง *
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

6
7

นาง กอบกุล ปั ญญาพล
นาย ยรรยง อมรพิทกั ษ์กูล

8

นางสาว กรรณิ กา พลัสสิ นทร์

9

นาย มานิ ต เจียรดิฐ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการและ
ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการบริ หารและ
กรรมการลงทุนและ
การบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความ
เสี่ ยง
กรรมการและ
กรรมการลงทุนและ
การบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

ปี 2560
6/6

1/1

6/6

6/6
5/6
6/6

2/2

6/6
6/6

1/1

2/2

6/6

6/6

2/2

5/5

1/1

1/1

หน้ า 61

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร
ความเสี่ ยง

จานวนเข้ าร่ วมประชุม /จานวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)

10

รายชื่อกรรมการ
นาย สมยศ ญาณอุบล

11

นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์

12

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์

13

นายแพทย์ยุทธนา
สงวนศักดิ์โกศล

14

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความ
เสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและ
การบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร และ
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการลงทุนและ
การบริ หารความเสี่ ยง

6/6

5/5

ปี 2560
1/1

6/6

5/5

1/1

5/6

1/1

1/1

2/2

1/1

2/2

2/2

หมายเหตุ : *กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์ นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธํารง และนายอภิรุม ปั ญญาพล กรรมการ
สองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

หน้ า 62

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการหลัก 6 ชุ ด ได้ แ ก่ 1.)คณะกรรมการบริ ษั ท
2.)คณะกรรมการบริ หาร 3.)คณะกรรมการตรวจสอบ 4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.)คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 6.)คณะกรรมการลงทุนและบริ หารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการของบริ ษทั และผูบ้ ริ ห ารประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

หน้ า 63

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

1.) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี จํานวน 12 ท่านประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์
นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์
นายอภิรุม ปัญญาพล
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธํารง
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
นางกอบกุล ปัญญาพล
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
นางสาวกรรณิกา พลัสสิ นทร์
นายมานิต เจียรดิฐ
นายสมยศ ญาณอุบล
นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมี นาง วันดี พิศนุวรรณเวช เป็ นเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอ าํ นาจลงนามผูก พันบริ ษัทฯ ประกอบด้ว ย นายแพทย์ก าํ พล พลัส สิ นทร์ นายเกรี ยงศัก ดิ์ พลัส สิ นทร์
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธํารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2547
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีก ารทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษ ัทฯ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ข องบริ ษทั ฯ ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจหรื ออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งการมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอํา นาจที่ ท ํา ให้ ค ณะกรรมการบริ หาร สามารถพิ จ ารณาและอ นุ ม ัติ ร ายการที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

หน้ า 64

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

5.

6.
7.
8.

9.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

หรื อ บุค คลที่อ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อ มีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่ นใดทํากับบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษทั ย่อ ย
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ฯ ควบคุม กํากับ ดูแลการบริ หารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ ในเรื่ องต่ อไปนี้ คณะกรรมการต้องการรั บ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ เรื่ องที่ก ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สําคัญให้แก่บุคคล
อื่น หรื อการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษ ัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรื อขาย
ทรัพย์สินที่สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจ การของบริ ษทั ฯ หรื อ เข้าเป็ น
หุ ้นส่ ว นในห้า งหุ ้ นส่ ว นสามัญ หรื อ เป็ นหุ ้ นส่ ว นไม่ จาํ กัดความรั บ ผิดในห้า งหุ ้ นส่ ว นจํา กัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะ
ทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที หากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั ฯ ทําขึ้น
หรื อถือหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ

วาระการดํารงตําแหน่ง
ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุก ครั้ ง กรรมการจะต้อ งลาออกจากตําแหน่ งอย่างน้อ ยจํานวนหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออ กจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
ที่อยูใ่ นตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ งซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้
2.) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หาร จํานวน 4 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์
2. นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27
สิ งหาคม พ.ศ. 2547
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
2. พิจ ารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ก ารดําเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผู้
พิจารณาต่อไป
3. มีอาํ นาจแต่งตั้งและควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้ าหมายที่
กําหนด
4. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและ
อนุมตั ิ
5. มีอาํ นาจพิจารณา อนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกิน 5 ล้านบาท
6. อนุ ม ัติ ก ารใช้จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ สํา คัญ ๆ ที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
7. มีอาํ นาจพิจารณา อนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใด ของบริ ษทั ฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. พิจ ารณาผลกํา ไรและขาดทุน ของบริ ษัทฯ การเสนอจ่ ายเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลหรื อ เงิ น ปั นผลประจําปี เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
9. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึ งการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่ าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน พนักงานระดับบริ หาร ซึ่งมิได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ หาร และการเลิกจ้าง
10. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้ก รรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี อ ํา นาจต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรื อการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม่รวมถึ งการอนุ มตั ิ รายการใดที่อ าจมีค วามขัดแย้ง หรื อ รายการใดที่ค ณะ
กรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ฯ ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริ หารไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวไป

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก
3.) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 3 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นาย มานิต เจียรดิฐ
2. นาย สมยศ ญาณอุบล
3. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นาย มานิต เจียรดิฐ และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็ น ผูม้ ีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางจิรวัสสา โรจน
ประดิษฐ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2555
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
แผนกตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)


ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
4.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 5 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ
1.นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
2.นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
3.นายมานิต เจียรดิฐ
4.นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
5.นายสมยศ ญาณอุบล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
1. เสนอแนะโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึ ง
กําหนดหลัก เกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อ รับการคัดเลือ กเป็ นกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กาํ หนดไว้
2. พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณีที่มีตาํ แหน่งว่างลง รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. เสนอนโยบายและแนวทางในการกําหนดค่ าตอบแทน ทั้งที่เ ป็ นตัว เงิ นและไม่ใช่ ตัว เงิ นสําหรั บคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั อื่นที่

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

หน้ า 68

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
4. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนําไปประเมินประสิ ทธิ ภาพการทํางานของคณะกรรมการใน
องค์รวม
5. ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั เพื่อกําหนดการให้โบนัส โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และ
การขึ้นเงินเดือนประจําปี ของบริ ษทั โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
5.) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 4 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1.นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์
ประธานกรรมการ
2.นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการ
3.นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
กรรมการ
4.นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการ
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
1. กํา หนดและทบทวนนโยบายการกํากับดู แลกิ จ การที่ดี ข องบริ ษัทให้ เ หมาะสมกับธุ รกิ จ ของบริ ษัทเพื่อ นํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจ การ
3. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จริ ยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบตั ิที่สาํ คัญ แนวทางการ
ปฏิ บตั ิงานเพื่อ ให้เ ป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับธุ รกิ จ ของบริ ษัท และสอดคล้อ งกับแนวปฏิ บตั ิ ข องตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่ใช้บงั คับกับธุรกิจของบริ ษทั
4. รายงานผลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั และกําหนดแนวทางในการรายงานผลการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และกรรมการกํากับดูแลกิจการอาจได้รับแต่งตั้ง
ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
6.) คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 6 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ

1.นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
2.นางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์
3.แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
4.นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
5.นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
6.นายสมยศ ญาณอุบล

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

1.
2.

กําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน
พิจ ารณากลัน่ กรองการลงทุนในโครงการที่ ฝ่ายบริ หารเสนอโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่ ง
โครงการลงทุนหมายความรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจําปี ของบริ ษทั (Capital Expenditure) โครงการขยาย
และปรับปรุ งโรงพยาบาล การลงทุน และหรื อการร่ วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรื อบริ ษทั ใหม่โดยบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนําเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา

3.
4.
5.
6.

อนุมตั ิต่อไป
พิจารณาสถานะทางการเงินของบริ ษทั เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริ ษทั
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ ได้รับอนุมตั ิ ให้เ ข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพื่ อ
รับทราบ รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยงจากการลงทุน
ประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ ยงจากภายนอก
และภายในองค์กร
กําหนดนโยบายหรื อ มาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิในส่ วนงานต่างๆ
ขององค์กรตามความรับผิดชอบ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

7.

8.
9.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

พัฒ นาและทบทวนนโยบายหรื อ มาตรการจัด การบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษัท ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องตาม
นโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
รายงานความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป

วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีผบู้ ริ หารจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
จานวนเข้ าร่ วมประชุม /
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
จานวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
ปี 2560
นายแพทย์ กําพล พลัสสิ นทร์
ประธานกรรมการบริ หารและ
12/12
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
รองกรรมการผูจ้ ดั การและ
12/12
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
และกรรมการบริ หาร
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
รองกรรมการผูจ้ ดั การและ
12/12
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
และกรรมการบริ หาร
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
12/12
และกรรมการบริ หาร
นางวันดี พิศนุวรรณเวช
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารและ
12/12
เลขานุการกรรมการบริ หาร
นางประคอง วิจกั ขโณดม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
12/12
ขอบเขตอานาจผู้บริหารในการอนุมตั วิ งเงิน
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจสูงสุ ดในการอนุมตั ิรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรื อโครงการ มีอาํ นาจอนุมตั ิการซื้อ
ทรัพย์สินถาวรหรื อโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรื อโครงการ หากเกินจากวงเงิน 2 ล้านบาท
ให้นาํ เสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หาร มีอาํ นาจอนุมตั ิการซื้อทรัพย์สินถาวรหรื อโครงการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อ
หนึ่ งการซื้ อทรัพย์สินถาวรหรื อ โครงการ ซึ่ งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจําปี ที่ได้รับการอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้มี มติ แต่ ง ตั้งให้ นางวันดี พิ ศนุ ว รรณเวช ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ตั้งแต่ ว นั ที่ 30
พฤศจิกายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฎิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่
รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จดั ทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.
ทะเบียนกรรมการ
2.
หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ
3.
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นและรายการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
4.
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
5.
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยได้มีการเสนออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบของโบนัส และเบี้ยประชุมรายครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจ่าย
ในรู ปแบบของเบี้ยประชุ มรายครั้ ง โดยจํานวนเงินที่จ่ ายจะพิจ ารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่ าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่มี
ขนาดใกล้เ คียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ ว นคณะกรรมการบริ หารไม่ มีการจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห าร อยู่ในรู ปของเงิ นเดือ นและโบนัส และขึ้นอยู่ก ับหน้าที่ค วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิ งานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่านประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ส่ วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ปี 2560 ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผุถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้เปิ ดเผยจํานวนเงินเป็ น
รายบุคคลและได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของผุบ้ ริ หารไว้ดงั นี้
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม และโบนัสประจําปี ที่คาํ นวณจ่ายตาม
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ดังนี้
(หน่วย: บาท)
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รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตาแหน่ง

นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์
นาย อภิรุม ปัญญาพล
นายแพทย์วชิ ติ ศิริทตั ธารง
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
นาง กอบกุล ปัญญาพล
นาย ยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
นาย มานิ ต เจียรดิฐ *
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย สมยศ ญาณอุบล *
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
นาย ชยวัฒน์ พิเ ศษสิทธิ์ *
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ *
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ประธานกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
แพทย์หญิงชุตมิ า ปิ่ นเจริ ญ
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
แพทย์หญิงรุ่ งอรุณ สันทัดกลกาล กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง

รวม

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
180,000
120,000
120,000
100,000
120,000
120,000
120,000

กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ ยง โบนัสประจาปี
10,000
200,000
200,000
200,000
200,000
10,000
200,000
200,000
10,000
10,000
200,000

120,000
120,000

150,000

10,000

10,000

120,000

100,000

10,000

10,000

120,000

100,000

10,000

10,000

100,000

10,000

200,000
200,000

330,000
490,000

10,000

200,000

450,000

200,000

440,000

200,000

310,000
10,000
10,000
-

2,400,000

4,360,000

10,000
10,000
10,000
-

1,460,000

350,000

40,000

50,000

60,000

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 รายรวมทั้งสิ้ น 19.40
ล้านบาท นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กบั ผูบ้ ริ หารจํานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้ น 26.46
ล้านบาท
หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 ท่าน ในปี 2560 ไม่รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีเนื่องจากตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายไม่ได้อยูใ่ น
ระดับเดียวกันกับผูบ้ ริ หารรายที่สี่
(2) ค่าตอบแทนอืน่
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบนอกจากที่ได้เปิ ดเผยไว้ในตาราง
ด้านบน ส่ วนค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
-เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยใน
ปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 5 ราย รวมทั้งสิ้ น 0.07 ล้านบาท
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผบู้ ริ หาร ซึ่งได้แก่ รถประจําตําแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจําตําแหน่งและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่านํ้ามันรถ และค่าบริ การโทรศัพท์รายเดือน เป็ นต้น
8.5 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 3,531 คนโดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้ น 577.49 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวม
518.75 ล้านบาท
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จํานวนแพทย์ พนักงานและผลตอบแทน
บริ ษทั
โรงพยาบาล
จุฬารัตน์จาํ กัด

บริ ษทั คอนวี
เนี ยนซ์
ฮอสพิทอล
จํากัด

บริ ษทั บางปะ
กงเวชชกิจ
จํากัด

บริ ษทั
โรงพยาบาล
ชลเวชจํากัด

บริ ษทั สัตยบุตร
อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด

แพทย์ประจํา

52

36

28

2

8

126

แพทย์นอกเวลา

100
358

73
253

60
40

66

พยาบาล

194
598

76

493
1,325

เภสัชกร

31

15

10

1

4

61

นักรังสี เทคนิ ค

11

4

3

2

1

21

เทคนิ คการแพทย์

14

10

11

2

3

40

พนักงานอื่นๆ

740

280

288

50

106

1

1,465

รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

1,640

803

666

157

264

1

3.531

577.49

241.03

189.90

28.38

58.40

1.04

1,096.24

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

บริ ษทั ไทย
แอมดอน
จํากัด

รวม

บริ ษทั ฯมีการเพิ่มจํานวนแพทย์และพนัก งาน เพื่อ รองรับแผนการขยายพื้นที่ก ารให้บริ ก าร ตามโครงการต่ างๆ ได้แก่
โครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุ ฬ ารั ตน์ 3 โครงการเพิ่มพื้นที่การให้ บริ ก ารโรงพยาบาลจุฬ ารั ตน์ 9 และโครงการเพิ่มอาคาร
โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ชลเวช ที่แล้วเสร็ จในปี 2559 และปี 2560 ตามลําดับ และในปี 2559 มีการรับโอนกิจ การบริ ษัท สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง)
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9.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายการปฏิ บตั ิ ตามข้อ พึงปฏิบตั ิ ที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อ เสริ มสร้ างความโปร่ งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อันจะทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึ ง
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย โดยสิ ทธิ ของผู้
ถือหุ ้นครอบคลุมสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริ ษทั เช่น สิ ทธิในการซื้ อ ขายโอน
หลัก ทรั พย์ที่ตนถือ อยู่ สิ ทธิ ในการที่จะได้รับส่ วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิ ทธิ ต่างๆในการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น สิ ทธิ ในการได้รับ
ข่าวสาร ข้อมูลของบริ ษทั อย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ น สิ ทธิ ในการ
ร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการในเรื่ องต่างๆที่เป็ นการส่ งเสริ ม และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น
ในการร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
1. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นได้มีส่วนร่ วมในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นขึ้น โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิได้
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
2. บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุ ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุ ม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นมีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ และเพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถ
ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผถู้ ือหุ ้นต้องนํามาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิ ทธิในการเข้าประชุมรวมทั้ง
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงมติข องผูถ้ ือหุ ้นไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ ือ หุ ้น บริ ษ ัทมีก ารเปิ ดเผยหนังสื อเชิ ญ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยในกรณี ของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ได้เปิ ดเผยหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมปี 2560 อย่างน้อย 30 วัน
3.บริ ษทั นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบที่ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รวมถึงอัตราจ่ายเบี้ยประชุม
ต่อ ครั้ งและจํานวนครั้งที่จ ัดประชุ มทั้งปี แยกตามการประชุ มคณะกรรมการทุกคณะเพื่อ ให้ผถู้ ือ หุ ้นได้เ ห็ นยอดค่าตอบแทนเบี้ย
ประชุมรวมที่จ่ายทั้งปี และนําเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บําเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บําเหน็จ ประจําปี ตามผล
ประกอบการ ในจํานวนวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกินวงเงินที่นาํ เสนอต่อปี และให้คาํ นวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง เพื่อให้ผู้
ถือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระการพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2560 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งการ
เปิ ดเผยค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีค่าตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครั้งว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจํา และสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ
บริ ษทั ไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ
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4. ในกรณีที่ผถู้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อบุคคล
ใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทน และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อม
กับหนังสื อนัดประชุม นอกจากนี้ผถู้ ือหุ ้นสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้อีกด้วย
5. เพื่อ ให้ผถู้ ื อ หุ ้นได้รับความสะดวกในการประชุ ม บริ ษัทได้จ ัดให้มีก ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์ โ ค้ด พร้ อ มจัดทําบัต ร
ลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ข้ นั ตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และถูกต้อง
และภายหลังเปิ ดประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในวาระที่ยงั
ไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผูถ้ ือหุ ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
6. ก่อนเริ่ มเข้าสู่ การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประธานในที่
ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับทราบข้อมูล
รายละเอียดในเรื่ องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผูบ้ ริ หารจะให้ความสําคัญกับทุกคําถาม และ
ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
7. เลขานุการบริ ษทั ได้บนั ทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด
และได้จดั ส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ วและสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อยนักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ โดยได้ดาํ เนินการต่างๆ เช่น
1. มีช่องทางให้ผถู้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของ
บริ ษทั และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่ กันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษทั และกรรมการอิสระ
จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองและเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตาม
ความเหมาะสมต่อไป
2. สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ดว้ ยตนเอง บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะสํา หรับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
โดยมีรูปแบบที่ผถู้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนดโดยจัดส่ งไป
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่ งท่าน เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น
3. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การประชุมเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุม โดยไม่มีก ารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่ว งหน้า
เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน
4. บริ ษทั ให้ความสําคัญในการพิจารณาเรื่ องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน
และมีก ารดําเนิ นการตามหลัก การกํากับดูแลกิ จการที่ดี รวมถึงข้อ กําหนดและหลัก เกณฑ์ข องสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่บริ ษัทต้อ งมีก ารพิจ ารณาเรื่ อ ง
ดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิรายการนั้นๆ
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5. บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และจัด
ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทรายงานการซื้ อ ขายหลัก ทรัพย์ต่อคณะสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริ ษทั ภายในสามวันทําการ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน อันจะส่ งผลถึงความมัน่ คงและดําเนิ น
ธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สําคัญของบริ ษทั
มีดงั ต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ ้น: นอกเหนือไปจากสิ ทธิพ้นื ฐาน สิ ทธิที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั เช่นสิ ทธิ ในการตรวจสอบจํานวน
หุ ้นสิ ทธิ ในการรับใบหุ ้น สิ ทธิ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงสิ ทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมแล้ว บริ ษทั ยัง มีการให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทันเวลา
และให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุ ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในฐานะเจ้าของบริ ษทั อย่างอิสระในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ลูกค้า/ผูป้ ่ วย: บริ ษทั ให้บริ การแก่ผปู้ ่ วยอย่างมีจ ริ ยธรรมและในระดับคุ ณภาพที่สู งสุ ด โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การเป็ นสําคัญ คณะกรรมการความเสี่ ยงของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการ
ดูแลพิทกั ษ์สิ ทธิ ผปู้ ่ วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริ การผูป้ ่ วยอย่างต่ อเนื่ อง โดยคํานึ งถึ ง
ความต้องการและความคิดเห็นของผูป้ ่ วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรี ยนของผูป้ ่ วย นอกจากนี้ บริ ษทั มีโครงการวัดระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า/ผูป้ ่ วย ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ นํามาพัฒนาและปรับปรุ งระบบและคุณภาพการบริ การ
พนักงาน: บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทํางานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการ
ที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดทํากระบอกเงินเดือนรายตําแหน่ ง
รายบุคคล และการจัดทําเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)ให้กบั พนักงาน รวมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจ และเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรอย่างเต็มความสามารถ ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในส่ วนของการฝึ กอบรมความรู้พ้ืนฐาน
ได้จดั ทําแผนการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิงาน ทักษะการบริ หาร ตลอดจน
ทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นโดยกําหนดให้พนักงานวิชาชีพต้องเข้ารับ
การฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า 25 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี และบริ ษทั ฯได้จดั ฝึ กอบรมพนักงานวิชาชีพพยาบาลร่ วมกับสภาการพยาบาลเพื่อ
นับเป็ นชัว่ โมงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนําไปนับเป็ นจํานวนชัว่ โมงการผึกอบรมในวิชาชีพพยาบาล
รายบุคคลในปี นั้นๆได้อีกด้วย ในส่ วนของพนักงานสนับสนุนทัว่ ไปต้องเข้ารับการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี แผน
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานได้จดั ทําขึ้นทุกปี ต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มของ
บริ ษทั นอกจากนี้ยงั ได้จดั กิจกรรมผูบ้ ริ หารพบพนักงานซึ่ งเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็ นและเสนอข้อร้องเรี ยนกับ
ผูบ้ ริ ห ารโดยตรง และโครงการข้อ เสนอแนะและนวัตกรรม ที่เ ปิ ดโอกาสให้พนัก งานเสนอข้อ เสนอแนะที่เ ป็ นประโยชน์เ พื่อ
ปรับปรุ งกระบวนการทํางานและการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด พร้อมจัดเวทีนาํ เสนอผลงานผ่านนิทรรศการนวัตกรรมที่จดั
ขึ้นปี ละหนึ่งครั้งเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รวมทั้งบริ ษทั มีนโยบายจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร
Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับ
บริ ษทั มาอย่างยาวนาน บริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรต้อง
ได้รับการตรวจร่ างกายก่อ นเข้าปฏิบตั ิงานและมีภูมิคุม้ กันโรคที่จาํ เป็ น เพื่อการมีลุขภาพที่ดีและปลอดภัยจาการติ ดเชื้ อด้ว ยโรค
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ที่ป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน รวมทั้งต้องได้รับการตรวจร่ างกายประจําปี เพื่อติดตามภาวะสุ ขภาพ ในแต่ละปี พนักงานต้องได้รับการตรวจ
สุ ขภาพประจําปี แยกตามอายุ และความเสี่ ยง หลังจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามัยร่ วมกับฝ่ ายบุคคลก็จะนําผลการตรวจสุ ขภาพมาจัด
กลุ่มพนักงานกลุ่มเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้ อรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจและ
แนวทางการลดความเสี่ ยง จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพื่อประเมินซํ้าและให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจนกว่าผลการตรวจจะเข้าสู่
เกณฑ์ปกติหรื อสามารถควบคุมได้ นอกจากนั้นบริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานทุกคนรับวัคซี นไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงจากการเกิดโรคระบาด ส่ วนเรื่ องการดูแลป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุและความปลอดภัยจากการทํางาน บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่ วยงาน
อาชีว อนามัยและความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อ ม เพื่อทําหน้าที่สํารวจและค้นหาสภาพแวดล้อ มการปฏิบตั ิ งาน ตลอดจนความ
ปลอดภัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงปั จจัยเสี่ ยง เพื่อนํามาจัดทําแผน/มาตรการต่างๆเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง
โดยมีการติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม และมีการนําเสนอผลการดําเนิ นงานทุก 3 เดือน ทุก 6
เดือน รวมถึงการทบทวนแผนประจําปี อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นการ (นโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานเป็ นหนึ่ งในมาตรฐาน HA : Hospital Accreditation /JCI Joint
commission international standard ที่ให้ความสําคัญอย่างมากในการรับรองมาตรฐาน) บริ ษทั เชื่อว่าประสิ ทธิภาพในการทํางานที่ดี
ย่อมเกิดจากความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมัน่ ในการสร้างและมีการสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งการดําเนินการของบริ ษทั ในด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
คู่คา้ /คู่สัญญา: บริ ษทั มีนโยบายในการจัดซื้ อจัดจ้างที่ชดั เจน เพื่อความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั คู่คา้ และคู่สัญญา และจ่ายชําระหนี้ค่คู า้ และคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
เจ้าหนี้: บริ ษทั ยึดมัน่ ในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง โปร่ งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืม
เงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างเคร่ งครัด และจ่ายชําระหนี้ตรงเวลา บริ ษทั เชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหนี้ รวมทั้งการ
สร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจเป็ นความรับผิดชอบที่บริ ษทั พึงปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า: บริ ษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทาง
การค้าอย่างสุ จริ ต เป็ นธรรม โดยบริ ษทั ถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นแก่ลูกค้าและผูป้ ่ วย
สังคม: บริ ษทั ได้มีการมอบหมายงานหน่ วยงานเฉพาะให้ รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility หรื อ CSR) ขึ้นเพื่อกํากับดูแลและกําหนดแนวทางการดําเนิ นโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร และ
ระดับพนักงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเนื้ อหาเพิ่มเติมได้ที่
หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อ ถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
หลากหลาย เข้าถึงง่ าย เพื่อ ให้ ผูถ้ ือ หุ ้นและนัก ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
อย่างเคร่ งครัดข้อมูลต่างๆที่บริ ษทั เปิ ดเผยต่อสาธารณะนั้น มีท้ งั ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
จํานวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกํากับดูแลกิจการ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็ นตามที่กฎหมายกําหนด เช่น แบบ 56-1
รายงานประจําปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ใน
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั การอยูเ่ สมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (30 ครั้งในปี 2558 , 34
ครั้งในปี 2559 และ 30 ครั้งในปี 2560)
การเข้าร่ วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งรวมถึงสิ งคโปร์ และฮ่องกง และ
มาเลเซีย และญี่ปนุ่ ( 10 ครั้งในปี 2558, 6 ครั้งในปี 2559 และ 5 ครั้งในปี 2560) การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หารกับนักลงทุน (20 ครั้งในปี 2558 , 24 ครั้งในปี 2559 และ 20 ครั้งในปี 2560) นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการแถลงข่าวต่อ
สื่ อมวลชนสําหรับเหตุการณ์ต่างๆที่สาํ คัญของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อให้สาธารณชนได้รับรู้ขอ้ มูลอย่างทัว่ ถึง บริ ษทั ได้จดั ให้มี
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุ ้น ผูท้ ี่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้
ที่โทรศัพท์ 02-7692900 ต่อ 3304 อีเมล์ ir@chularat.com และเว็บไซต์ www.chularat.com
รายละเอียดเปรี ยบเทียบการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
สั ดส่ วนการถือครองหลักทรั พย์ ณ วันปิ ดสมุด
การ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
ทะเบียนณ ต้ นปี และสิ้นปี (หุ้น)
เปลี่ยนแปลง
25 พฤศจิกายน 2559 23 พฤศจิกายน 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง)
1 นาย เกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ *
ประธานกรรมการ และ
368,587,850
368,587,850
ไม่มี
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
2 นายแพทย์ กําพล พลัสสิ นทร์ *
กรรมการและประธาน
253,720,200
253,720,200
ไม่มี
กรรมการบริ หาร
3 นาย อภิรุม ปั ญญาพล *
กรรมการ
1,127,189,050
1,127,189,050
ไม่มี
4

นายแพทย์วชิ ิต ศิริทตั ธํารง *

กรรมการ

6,108,800

6,208,800

100,000

5

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

15,259,500

13,459,500

(1,800,000)

6

นาง กอบกุล ปั ญญาพล

กรรมการและ
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ

1,032,656,600

932,656,600

(100,000,000)

7

นาย ยรรยง อมรพิทกั ษ์กูล

49,133,250

49,552,150

418,900

8

นางสาว กรรณิ กา พลัสสิ นทร์

1,994,750,400

1,994,750,400

ไม่มี

9

นาย มานิ ต เจียรดิฐ

700,000

700,000

ไม่มี

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

กรรมการ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ และ
กรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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รายชื่อกรรมการ
10

นาย สมยศ ญาณอุบล

11

นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์

12

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

สั ดส่ วนการถือครองหลักทรั พย์ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนณ ต้ นปี และสิ้นปี (หุ้น)
25 พฤศจิกายน 2559 23 พฤศจิกายน 2560
ไม่มี
ไม่มี

การ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : *กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์ นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธํารง และนายอภิรุม ปั ญญาพล กรรมการ
สองคนในสี่ คนนี้ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.) โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริ ษทั รวมถึงการประเมินผลเพื่อนํามาสู่ การ
ปรับปรุ งวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ งบประมาณของบริ ษทั ทุกปี และจัดให้มีและเปิ ดเผยจริ ยธรรมธุ รกิ จ และ
คู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าสู งสุ ดให้กบั บริ ษทั และความมัน่ คงสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือ นเพื่อพิจารณาการ
รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 10 ท่าน ได้แก่ นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ และนายอภิรุม ปั ญญาพล และ
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธํารง และนางกอบกุล ปัญญาพล และนางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์ และนายยรรยง อมรพิทกั ษ์กูล และนาย
มานิต เจียรดิฐ และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
2. กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์ และนายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
3. กรรมการอิสระ ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กําหนด จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมานิ ต เจียรดิฐ
นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

กรรมการที่เป็ นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็ น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
การแยกตําแหน่ง: บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่าง
ชัดเจน โดยกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งใน
ระดับนโยบาย ขณะที่ผบู้ ริ หารระดับสูงทําหน้าที่บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด ดังนั้นประธาน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษทั ส่ วนผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนิ นงานภายใต้แผนธุ รกิ จ และนโยบายต่างๆที่ก าํ หนดไว้ และควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจําปี ที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิ
ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม เพื่อระดมความเห็นเพื่อนําความเห็นมาพัฒนาแผนการพัฒนาองค์กรให้รอบด้านมากขึ้น
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : บริ ษทั ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
จะได้รับจากการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั สามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรวมกันได้ไม่เ กิน 5 บริ ษัท เพื่อให้ส ามารถจัดสรรเวลาให้แต่ ล ะบริ ษัท ได้อย่าง
เพียงพอ แต่จะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรื อมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ส่ วนผูบ้ ริ หารนั้น นอกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การ Corporate Chief Executive Officer
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการ และ/หรื อกรรมการอิส ระในบริ ษทั อื่นอีกไม่เกิ น 3 บริ ษทั และการรั บ
ตําแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางวันดี พิศนุ วรรณเวช ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั เพื่ อทําหน้าที่
ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายงานประจําปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดนอกจากนี้ ยงั ช่วยให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.)บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคน ทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มี
การดําเนิ นธุ รกิจและการปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผถู้ ือหุ ้นภายใต้กรอบของจริ ยธรรม
ธุ รกิจ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่ว นได้เสี ยทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั และเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆเพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งที่
ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็ นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานเพื่อให้
ผูเ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบตั ิต่อ
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บริ ษ ัทฯ ผูม้ ีส่ ว นได้เ สี ยทุกกลุ่ ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ
2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่ า การ
ตัดสิ นใจใดๆในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ น รวมถึงไม่มีอาํ นาจอนุ มตั ิ
ในธุรกรรมนั้นๆ เพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่ งใส และมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอก และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็ นไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ
56-1 แล้ว
2.4 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
โดยได้จดั ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีระบบควบคุมภายที่ดีภายในองค์กร
เพื่อลดความเสี่ ยงในการดําเนิ นงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบตั ิงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทํางานที่อิสระ และมีการถ่วงดุลอํานาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รายงานผลการดําเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2.5 การบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทบทวนระบบหรื อกลไกในการ
ประเมินความเสี่ ยง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
ให้ผลการดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.6 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมทั้งจะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วนและสมํ่าเสมอ
3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญของกรรมการบริ ษทั ที่จะต้องเข้าร่ วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อรับทราบและร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยในแต่ละปี บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี ละ 6 ครั้ง โดยมีการกําหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ นเพื่อพิจารณา
เรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน กรรมการทุกคนต้องมีสัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2560
ได้มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครั้ง โดยรายละเอี ยดการเข้าร่ ว มประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในข้อค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริ หาร
ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องค์ประชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกครั้งต้องมีประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย
1 ท่านที่ให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองค์ประชุมในวาระนั้น ซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดย
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ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ่ วมกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และเปิ ดโอกาสให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นสามารถเสนอเรื่ องต่ า งๆเพื่ อ เข้า รั บ การพิ จ ารณาเป็ นวาระการประชุ ม ได้
เลขานุ การบริ ษัทเป็ นผูจ้ ัดทําหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆส่ งให้คณะกรรมการก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม
โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง และในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาอย่าง
เพียงพอที่ผบู้ ริ หารระดับสูงจะนําเสนอรายละเอียดของวาระได้ชดั เจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆได้อย่าง
รอบคอบ และได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะถือมติ 2
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม โดยกรรมการหนึ่ งท่านมีหนึ่ งเสี ยง และกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วม
ประชุม และ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะได้รับเชิญเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้
ข้อ มูล ที่เ ป็ นประโยชน์ รวมทั้งรั บทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่อ ให้ส ามารถนําไปปฏิ บตั ิ งานได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่ งให้ที่ประชุมกรรมการรับรอง
ความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด
ถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุ มและลงลายมือชื่อโดยประธาน
กรรมการบริ ษทั เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้
4.) การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล
ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผลการประเมิน
ปี 2558
ปี 2559
1.คณะกรรมการทั้งคณะ
98.0%
99.0%
2.ประธานกรรมการบริ ษทั
96.8%
94.0%
3.กรรมการผูจ้ ดั การ
98.6%
99.0%
4.คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
NA
NA
5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
NA
NA
6.คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
NA
NA

ปี 2560
99.76%
97.00%
99.77%
98.95%
96.00%
92.85%

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ จัดให้ประเมินปี ละครั้ง โดย
ใช้แบบฟอร์ มการประเมิน ซึ่ งประกอบด้วยห้วข้อในการประเมินตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั , กรรมการผูจ้ ดั การ,คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี , คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง โดยเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ จกใบประเมินให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน
และรวบรวมนํามาสรุ ปผลให้ประธานกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ และนําเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
เกณฑ์ ในการให้ คะแนนแบ่ งเป็ น 4 ระดับ:
ระดับ 1 ปรับปรุ ง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 ดี
เกณฑ์ในการสรุ ปผลการประเมิน
1. คะแนนมากกว่า 90%
แปลผลในระดับ ดีมาก
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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2. คะแนนมากกว่า 80%-90% แปลผลในระดับ ดี และยอมรับได้
3. คะแนนมากกว่า 70%-80% แปลผลในระดับ พอใช้ ต้องแก้ไขภายใน 90 วัน
4. คะแนนน้อยกว่า 70%
แปลผลในระดับ ปรับปรุ ง ต้องนํามาพิจารณาและแก้ไขภายใน 30 วัน
ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินแสดงตามตาราง
ผูป้ ระเมิน
1.กรรมการบริ ษทั
2.ประธานกรรมการบริ ษทั
3.กรรมการชุดย่อย

กรรมการบริ ษทั
X
X
ไม่ประเมิน

ผูถ้ ูกประเมิน
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ไม่ประเมิน
X
X
X
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

กรรมการชุดย่อย
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน
X

X หมายถึง การประเมิน

5.) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ กี่ยวข้องในระบบกํา กับดูแลกิจการของบริ ษทั
ฯ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการทุก ท่านตลอดจนผูบ้ ริ ห ารของบริ ษัทฯ เพื่อ ให้การปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยจัดทํา
แผนการพัฒนาความรู้ในแต่ละปี แยกรายบุคคล กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตลอดจนผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯจัดให้มีการปฐมนิ เทศ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารใหม่ทุกครั้งตามหัวข้อที่กาํ หนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผูบ้ ริ หารใหม่ เพื่อเป็ นการแนะนําแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ เพื่อส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การฝึ กอบรม
และการสัมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น โดยกรรมการได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตร การเป็ นกรรมการบริ ษทั จากสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ดังต่อไปนี้
หลักสูตร
รายชือ่ กรรมการ

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

Director

Director

Ethical

Audit Committee

Advanced Audit

Director

Director

Ethical

Role of the Chairman

Company Secretary

Company Reporting

Accreditation Program (DAP)

Certification Program (DCP)

Leadership Program (ELP)

Program (ACP)

Committee Program(AACP)

Certification Program (DCP)

Accreditation Program (DAP)

Leadership Program (ELP)

Program (RCP)

Program(DSP)

Program(DRP)

/

/

1 นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

/

2 นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์

/

3 นายอภิรมุ ปัญญาพล

/

4 นายแพทย์วชิ ติ ศิรทิ ัตธารง

/

5 นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์

/

6 นางกอบกุล ปัญญาพล

/

7 นายยรรยง อมรพิทักษ์กลู

/

8 น.ส.กรรณิกา พลัสสินทร์

/

9 นายมานิต เจียรดิฐ

/

10 นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

/

11 นายสมยศ ญาณอุบล

/

12 นายแพทย์พนิ จิ กุลละวณิชย์

/

หลักสูตร

/

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

/
/
/

/

/
/

/

13 นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิโ์ กศล
14 แพทย์หญิงชุตมิ า ปิ่นเจริญ
15 นายแพทย์ชยั สิทธิ์ ศรีทองชัย
16 นางวันดี พิศนุวรรณเวช

9.2

/

/

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด

9.2.1 กรรมการอิสระ
ในส่ วนของการสรรหากรรมการอิส ระนั้น ทุกครั้ งที่กรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่ งครบวาระ หรื อมีเ หตุจาํ เป็ นที่จะต้อ ง
แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งในปัจจุบนั จะมีการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน เพื่อกําหนดตัว
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บุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ รวมถึงมีคุณสมบัติข้ นั ตํ่าตาม
หัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ต่อไป
บริ ษทั ฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
3 ท่าน ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบราย
นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุ ญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวันที่ยื่นคําขออนุ ญ าตต่ อ สํานัก งาน ก.ล.ต. หรื อ ก่ อ นวันที่ ได้รับ แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจ การ การเช่ าหรื อ ให้เ ช่ าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์หรื อ บริ ก าร หรื อ การให้ห รื อ รับความ
ช่ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ว ยการรั บหรื อให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สิ นทรั พย์เ ป็ นหลัก ประกันหนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลทําให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เ ป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสํานัก
งานสอบบัญ ชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษทั ร่ ว ม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
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ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ ก ารเป็ นที่ปรึ ก ษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผูข้ ออนุ ญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้ อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อม
กับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้ นปี สําหรับการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
9.2.2 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งมีคุณสมบัติความเป็ น
อิ ส ระตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ดา้ น
บัญชี และ/หรื อการเงิน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิ น
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี
9.2.3 กรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่ก ฎหมาย
กําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปั จจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ และ
ความเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี
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โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ :1. กรรมการของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
2. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 3 คน ซึ่ ง
กรรมการอิสระต้องถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษ ัทฯ นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังต่ อไป ให้กรรมการคนที่อ ยู่ใน
ตําแหน่ งนานที่สุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งแล้วนั้นอาจได้รับเลือ กตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ได้
5. ก่อ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง บริ ษ ัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ หุ ้นเสนอรายชื่อ บุคคลที่จ ะเข้ามาดํารง
ตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อ งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่ อ ดัง กล่ า ว เพื่ อ พิจ ารณา
คุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ : ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสี ยง
 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนที่มี
อยูท่ ้งั หมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ผเู้ ป็ นประธานในที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอ
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยูเ่ ว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อ ยกว่าสองเดื อน โดยบุค คลซึ่ งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เ พียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
8. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ ้นที่
ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
เบื้องต้น ในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษัทและเข้าใจในธุ รกิจ ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมาย ที่ค ณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ให้ และนําเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน พิจ ารณาก่ อ น
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ในปี 2559 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อช่วยพิจารณาทบทวนและกํากับติดตามเกี่ยวกับแผนหรื อแนวทางในการดําเนิ นการค้นหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
องค์กรรวมถึงการกําหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและหลักเกณฑ์การ
ประเมินให้ครบถ้วน
9.3 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ที่ผา่ นมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดําเนิ นการโดยฝ่ าย
จัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นไป บริ ษทั กําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสี ยงดังกล่าวต้องได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุค คลที่ได้รับแต่ งตั้งให้เ ป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อ บริ ษ ัทร่ ว ม มีห น้าที่ดาํ เนิ นการเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริ ษทั ) และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนินการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กําหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจากบริ ษทั ต้องกํากับดูแลให้บริ ษทั
ย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงต้อง
กํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อ มูล และการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ย่อ ยให้บริ ษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท ฯ มี นโยบายและวิธี ก ารดูแ ลกรรมการและผูบ้ ริ ห ารในการนําข้อ มูล ภายในของบริ ษัทฯ ซึ่ งยัง ไม่เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ ต่ อ สํานัก งานกํากับหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกํา หนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่ งสําเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุ การบริ ษทั ฯ ในวัน
เดี ยวกับวันที่ส่งรายงานต่อ สํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เ พื่อจัดทําบันทึก การ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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เปลี่ยนแปลงและสรุ ปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนําเสนอให้แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- บริ ษทั ฯ จะกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย
1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริ ษทั ฯ กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การตักเตือน
เป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พัก งานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อ ให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระทําและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ว่าจ้าง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกรายการบริ ษทั และงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2560 ของบริ ษทั เป็ นจานวน 1.5 ล้านบาท
9.5.2 ค่าบริ การอื่น (non audit fee)
ไม่มีการให้บริ การอื่นๆ
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
ตารางสรุ ปการเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2560
รายชื่อกรรมการ (จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่ วม
ประชุ ม/จานวนครั้งทีป่ ระชุ ม)

นาย มานิต เจียรดิฐ
นาย สมยศ ญาณอุบล
นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
นายแพทย์ กําพล พลัสสิ นทร์
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
นายแพทย์ สุ ชาย เหล่าวีรวัฒน์
นางวันดี พิศนุวรรณเวช
นางประคอง วิจกั ขโณดม

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

การเข้าร่ วมการ
ประชุ มผู้ถือหุ้น

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
ลงทุนและบริหาร
ความเสี่ยง

2/2
2/2
2/2

1/1
1/1
1/1

1/1

2/2

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

หน้ า 89

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

10.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

Corporate Social Responsibilities (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นสิ่ งที่บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) ยึดถือมาตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งสถานพยาบาล
จุฬารั ตน์แห่ งแรก บนถนนบางนา-ตราด เมื่อ 31 ปี ที่แล้ว ด้วยปรารถนาให้ชาวสมุทรปราการเข้าถึงการบริ การทางการแพทย์ได้
สะดวก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และหลังจากก่อตั้งไม่นาน ทางภาครัฐบาลได้จดั ตั้งโครงการประกันสังคมเพื่อดูแลสุ ขภาพให้กบั
ลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่ งจุดนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้เ ล็งเห็ นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกจ้างและประชาชน ในการเข้าถึงการ
บริ การทางการแพทย์ได้สะดวกขึ้น ทางบริ ษทั ฯจึงได้ตดั สิ นใจการเข้าร่ วมกับโครงการประกันสังคมของภาครั ฐบาล เพื่อเป็ นส่ วน
หนึ่งในการช่วยเหลือลูกจ้างจากจังหวัดต่างๆที่เข้ามาทํางานในสมุทรปราการ และชาวสมุทรปราการให้มีทางเลือกในการรับบริ การ
ทางการแพทย์มากขึ้น และเข้าถึงการรักษาได้สะดวก และจากจุดเริ่ มต้นอันดีน้ ี ทําให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด
ใกล้เคียง ยอมรั บและเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ และทําให้ในวันนี้ บริ ษทั ฯมีส าขาในการให้บริ การ
ประชาชนทั้งหมด 14 สาขา กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออก เพื่อสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัด
ต่อไป
จากวันที่เริ่ มต้นจนถึงวันนี้ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมของคณะผูก้ ่อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ขยายคําจํากัด
ความและเพิ่มมุมมองกว้างมากขึ้น ตามกาลเวลาที่เปลี่ยน และประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
มีมุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ใช่เพียงแต่ดา้ นของผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่มองไป
ถึงผูม้ ีส่ ว นได้เ สี ยอื่ นๆ ที่มีความเกี่ ยวข้อ งกับบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ น ผูถ้ ื อหุ ้น คู่ ค ้า บุค ลากรทางการแพทย์ พนัก งาน ชุ มชน และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดให้ทุกคนในบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงเป็ นอย่างดี ผ่านค่านิยม (Core Value) ของบริ ษทั ฯ ด้วยคําว่า
“iCare” อันประกอบไปด้วยความหมายในตัวอักษรแต่ละตัวดังนี้
International Patient Safety – ยึดเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ
I

Integrity - เป็ นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม
Innovation - สร้างสรรค์วธิ ีการใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร

C

Care - ใส่ ใจ ดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
Change - พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีข้ ึน

A

Accountability - มีความรับผิดชอบและเป็ นที่ศรัทธาของสังคม

R

Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็ นบุคคล

E

Engagement - มีความรักและผูกพันกับองค์กร
Education - ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ
Environment ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม

สําหรับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1 นี้ บริ ษทั ฯ ขอแบ่งรายงานออกเป็ น 8
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
ตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจการ บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมในทุกด้าน กับทุกฝ่ าย
ทั้งคู่แข่ง คู่คา้ และลูกค้า รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเงิน การจัดซื้อทัว่ ไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

หน้ า 90

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การสรรหาเครื่ องมือแพทย์ และการบริ การภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่ผกู ขาดทางการค้า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางบริ ษทั ฯ ได้มีการออกแบบกระบวนการ
ทํางานที่สามารถตรวจสอบได้ลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม มีการจัดทําสัญญาเพื่อก่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความ
สบายใจในการทําธุรกิจ พร้อมกับมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลความพึงพอใจในบริ การต่างๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้ทุกฝ่ ายได้ประโยชน์สูงสุ ด ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ยังได้มีการกําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการอนุมตั ิและขอบเขตอํานาจการ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละหน่วยงานอย่างสมเหตุสมผลป้ องกันการทุจริ ตหรื อการกระทําอันมิชอบ หรื อหากข้อมูลหรื อเบาะแส
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมทางบริ ษทั ได้มีระบบรายงานความเสี่ ยง ที่ดูแลโดยคณะกรรมการความเสี่ ยงอันประกอบไปด้วยสห
วิชาชีพในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
1. การแข่งขันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดทางการค้า
 มีการจัดประมูลยา และ เวชภัณฑ์
 มีการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั เครื่ องมือแพทย์เสนอคุณสมบัติของเครื่ องมือที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีคู่เทียบอย่างน้อย 3 บริ ษทั ขึ้นไป
2. การจัดทําสัญญาทางธุรกิจ
 สัญญาบริ การ
 สัญญาเช่า
 สัญญาจะซื้อ / จะขาย (สิ นค้าทัว่ ไป และเครื่ องมือทางการแพทย์)
3. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 มีการจัดซื้อลิขสิ ทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รู ปภาพ รู ปแบบตัวอักษรต่างๆ
 มีบทลงโทษของผูล้ ะเมิดทรัพย์สินทางปัญหาตามนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Systems Security Policy)
4. การกําหนดวงเงินอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ หารมีการตรวจสอบและทบทวนอํานาจการอนุมตั ิทุกปี เพื่อความเหมาะสม และ
ป้ องกันการทุจริ ต
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
จริ ยธรรมและความโปร่ งใสถือเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมัน่ ใน
ความรับผิดชอบกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์และเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิในโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Action Coalition against corruption)
สําหรับในปี 2560 ที่ผา่ นมา ด้านนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บริ ษทั ยังคงดําเนินการเข้มงวด
เช่นเดิมเหมือนกับทุกปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั ฯยังคงเน้นยํ้านโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เดิมที่เคยประกาศ และเพิ่มเติมมุมมอง
ในประเด็นความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มากขึ้นด้วยการส่ งบุคลากรที่ทาํ งานด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เข้า
ร่ วมอบรม “Road to Certify” - การเตรี ยมความพร้อมเพื่อยืน่ ขอรับรอง CAC (ประกาศแต่ยงั ไม่ได้รับรอง) เพื่อนําความรู้ แง่คิดจาก
บริ ษทั ฯต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมแบ่งปันความคิดเห็นมาปรับใช้ ให้บริ ษทั ฯมีความแข็งแกร่ งด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มากขึ้น
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกิดจากการดําเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมบริ หาร
จัดการกับความเสี่ ยงที่อาจขึ้นด้วย การวางแผนหาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงโดยคณะกรรมการความเสี่ ยง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้มีการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนด้วยผูต้ รวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามขั้นตอนและข้อกําหนดกฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
และโปร่ งใส ไม่มีช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต
บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางการป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงที่อาจขึ้นในกระบวนการทํางานของหน่วยงานบางหน่วยงาน โดย
การออกข้อกําหนด และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทําสัญญา การเบิกจ่ายเงิน และกําหนดวงเงินอํานาจอนุมตั ิ ทั้งนี้ในการทํา
รายการต่าง ๆ จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้จากผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีขอ้ กําหนดสําหรับปิ ดช่องทางการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการให้หรื อการรับ ด้วยการกําหนดหลักการใน
การบริ จาคเงินเพื่อการกุศลหรื อการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณะนั้นจะต้องเป็ นไปเพื่อสาธารณกุศลเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานทางธุ รกิจ และต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนการเลี้ยงรับรอง การรับหรื อการให้ของขวัญ ของรางวัล บริ ษทั ฯไม่อนุญาตให้ทุกคนในบริ ษทั รับหรื อให้ของขวัญ
ที่เกินความจําเป็ น รวมถึงรับหรื อให้การเลี้ยงรับรองที่เกินความจําเป็ นกว่าสถานะของตน กับบุคคลหรื อหน่วยงานที่ทาํ ธุรกิจกับ
บริ ษทั รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงกระทําที่เป็ นการจูงใจ หรื อเป็ นการเสนอ หรื อให้สัญญา หรื อการจ่ายเงินอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับ
หน่วยงานที่ทาํ ธุรกิจกับบริ ษทั ตลอดจนการกระทําใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ขัดกับความโปร่ งใส เป็ นธรรม หากมีการรับ
ของขวัญหรื อรางวัลที่มีมลู ค่าเกินกว่าปกติวิสัย หรื อเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณีนิยมทุกคนในบริ ษทั ฯจะต้อง
ปฏิเสธไม่รับสิ่ งของนั้น ๆ
หากมีการพบเห็นความเสี่ ยงที่จะเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ต ทางบริ ษทั ได้จดั ในมี
ช่องทางในการรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้ องกันการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้นบุคคลทัว่ ไปจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลการรายงานดังกล่าวได้ ทําให้มนั่ ใจได้ว่าผูร้ ายงานจะปลอดภัยจากการรายงานความเสี่ ยงที่เกิดจากการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ที่ข้ ึน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดให้ผทู้ ี่รับผิดชอบดูแลด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ปฏิบัตติ ามนโยบายการเก็บรักษา
ข้ อมูลให้ เป็ นความลับ โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล) เพื่อป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแสที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั และหากมีการเปิ ดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลเรื่ องนี้จะต้องได้รับบทลงโทษตามวินยั โดยผูพ้ บ
เห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ตคอร์รัปชัน่ สามารถรายงานข้อมูลได้ผา่ นทางช่องทางดังต่อไปนี้
หน่ วยงาน
แผนกตรวจสอบภายใน
คณะทํางานต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เลขานุการบริ ษทั

เบอร์ ตดิ ต่อ
02 033 2900 ต่อ 5090
02 033 2900 ต่อ 3325
02 033 2900 ต่อ 3325

E-mail Address
internalaudit@chularat.com
anticorruption@chularat.com
companysecretary@chularat.com

หลังจากที่บริ ษทั ได้รับการรายงานความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ตแล้ว
คณะผูท้ าํ งานจะดําเนินการตรวจสอบ หาข้อมูล ประกอบการรายงานดังกล่าว โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบตั ิของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีความเสี่ ย งที่จะก่อให้เกิดความไม่
โปร่ งใสในการดําเนินงานของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่ งที่พบต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่ งด่วนทันเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย และหากบุคลากรใน
บริ ษทั ท่านใดที่มีการกระทําที่ฝ่าฝื นนโยบายบริ ษทั หรื อมีการกระทําที่ผดิ จรรยาบรรณตามสถานะที่ดาํ รงอยู่ บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

หน้ า 92

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ดําเนินการตามแนวทางหรื อมาตรการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ทั้งทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดถึงการดําเนินการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิ ทธิมนุษยชน คือ สิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศกั ดิ์ศรี มี
เสรี ภาพ มีไมตรี จิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรื่ องเชื้อชาติ สี ผวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพ
ทางกาย หรื อสุ ขภาพ การเคารพมนุษยชนถือเป็ นรากฐานสําคัญของธุรกิจการให้บริ การ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในสิ่ ง
นี้เป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯได้ปลูกฝังความคิดการเคารพสิ ทธิมนุษยชนเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร “iCare” ที่ทุกคนใน
บริ ษทั ยึดถือ โดยบริ ษทั มุ่งเน้นสิ่ งสําคัญที่สุดในการให้บริ การ คือ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย และเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (I =
International Patient Safety) ประกอบกับการให้เกียรติและเคารพในความเป็ นบุคคล (R = Respect) บริ ษทั ฯ จึงได้บรรจุหัวข้ออบรม
เรื่ อง “สิ ทธิผปู้ ่ วย” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่ น เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯได้รับทราบ พร้อมทั้งได้
ประกาศให้ผปู้ ่ วยได้รับทราบถึงสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบนี้อย่างทัว่ ถึงตามจุดบริ การต่างๆ
4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ รับรู้และตระหนักดีว่า หนึ่ งในปั จจัยความสําเร็ จ และแรงขับเคลื่อนที่ ทาํ ให้บริ ษทั ฯดําเนิ นกิจการมาได้ใน
ปั จจุบนั นี้ คือ ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุ รกิจการให้บริ การ การดูแลและปฏิบตั ิต่อบุคลากรทุกคนในบริ ษทั ฯอย่าง
เป็ นธรรม จะก่อให้เกิดการส่ งต่อความรู้สึกอันดีของบุคลกรทุกคนสู่ ผมู้ ารับบริ การ ซึ่ งนอกจากการดําเนิ นกิจการตามกฎหมา ยที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้ว บริ ษทั ฯยังได้สร้างเสริ มประสบการณ์อนั ดีในการเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งกับบริ ษทั ฯ ด้วยโครงการจัด
อบรมต่าง ๆให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพ และพนักงานในสายงานทัว่ ไป เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงการสานสัมพันธ์ระหว่างสาขา เพื่อเสริ มสร้าง
ความรัก ความสามัคคี กับบุคลากรทุกระดับในบริ ษทั ฯ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานให้พนักงานทุก คนทํางานอย่างมี
ความสุ ข นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดรับฟังความคิดเห็ นต่าง ๆ จากพนักงานผ่านแบบสอบถาม และเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล เพื่อ
นํามาพัฒนาปรั บปรุ งการบริ หารงานและสิ ทธิ ต่างๆของพนักงานเพื่อสร้างความสุ ข
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริ ษทั ฯ ยึดถือความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดมา บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สรร
หาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อให้ผปู้ ่ วยที่มารับบริ การจากทางโรงพยาบาลได้รับการดูแล
รักษาที่ได้มาตรฐานและมีผลลัพธ์ที่ดี พร้อมกันนี้บริ ษทั ฯ ยังได้คน้ หานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยเข้ามาเติม
เต็มศักยภาพตลอดเวลา เพื่อให้ผรู้ ับบริ การมัน่ ใจได้ว่า การให้บริ การของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีความถูกต้อง เหมาะสมและได้
มาตรฐาน รวมถึงบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลทางการแพทย์และแนวทางการรักษาให้เป็ นปัจจุบนั ซึ่งจากการ
ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ดังต่อไปนี้
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) โดย JCI คือ องค์กรอิสระ เพื่อส่ งเสริ มการ
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ในการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ให้กบั สถานพยาบาลต่างๆ ทัว่ โลก ซึ่ง
มาตรฐานของ JCI ได้มาจากแม่แบบ รางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ The Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่ งชาติที่ทวั่ โลกนําไปประยุกต์ใช้ JCI จะ
เจาะลึกในเรื่ อง คุณภาพ ของการรักษาพยาบาล ในด้านต่ างๆ อันประกอบไปด้วย สถานพยาบาล (อาคาร สิ่ ง
อํานวยความสะดวก เครื่ องมือ อุปกรณ์) บุคลากร (ทุกส่ วนไม่เฉพาะแพทย์ พยาบาล) และผูร้ ับการรักษา
(Patient) ซึ่งหมายรวมถึงผลกระทบต่อญาติ และผูเ้ กี่ยวข้อง โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน JCI เป็ นครั้งที่ 2 ต่อจากครั้งแรก โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งครั้งนี้เริ่ มรับรองตั้งแต่วนั ที่ 7
เมษายน 2560 ถึง 6 เมษายน 2563
 รางวัล Best Medical Performance Award, ประเภทการบริ หารและการบริ การทางการแพทย์ยอดเยีย่ ม Group B
จาก Allianz Ayudhya Hospital Service Award โดยรางวัลนี้ถือเป็ นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพในการ
ให้บริ การกลุ่มลูกค้าประกัน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลมาจากการส่ งข้อมูลในการรักษา
ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ประกอบกับผลการประเมินจากแบบสอบถามของผูร้ ับบริ การ (วันที่ 25 มีนาคม
2560)
 การรับรองคุณภาพระบบบริ หารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation
‟ LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนั้นผูร้ ับบริ การจึงมีความมัน่ ใจได้ว่าผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลมี
ความถูกต้อง ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วนั ที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2563
 การรับรองมาตรฐานการสุ ขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย ปี นี้เป็ นปี ที่ 10 ที่ได้รับการรับรองใน
ระดับดีมาก รางวัลนี้สามารถเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ ับบริ การว่าทางโรงพยาบาลมีการประกอบอาหารที่
สะอาด ถูกต้องตามหลักอนามัย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์ พอร์ ต
 การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital
Accreditation ‟ HA) เป็ นมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในการรักษาพยาบาล การบริ การที่ปลอดภัยประชาชนหรื อ
ผูป้ ่ วยได้รับการพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยและศักดิ์ศรี ของความเป็ นคนมากขึ้นภายใต้การรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลทั้ง
ทางด้านสุ ขภาพ ร่ างกาย และจิตใจ โดยในปี 2560 นี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับการรับรอง
ต่อเนื่องเป็ นครั้งที่ 7 ซึ่งการรับรองแต่ละครั้ง จะมีอายุมาตรฐาน 2 ปี และทางโรงพยาบาลจะต้องได้รับการตรวจ
ประเมินใหม่ทุกครั้งที่มีการต่ออายุ
 การรับรองคุณภาพระบบบริ หารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation
‟ LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนั้นผูร้ ับบริ การจึงมีความมัน่ ใจได้ว่าผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลมี
ความถูกต้อง ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์
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 การรับรองมาตรฐานการสุ ขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย ซึ่งรางวัลนี้สามารถเสริ มสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูร้ ับบริ การว่าทางโรงพยาบาลมีการประกอบอาหารที่สะอาด ถูกต้องตามหลักอนามัย
 การรับรองการดําเนินการบริ หารจัดการด้านการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการ “ระดับทอง”
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ ับบริ การว่าจะได้รับความปลอดภัยจากเหตุ
สุ ดวิสัยที่เกิดขึ้นจากอัคคีภยั เมือ่ เข้ารับบริ การ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital
Accreditation ‟ HA) เป็ นมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในการรักษาพยาบาล การบริ การที่ปลอดภัยประชาชนหรื อ
ผูป้ ่ วยได้รับการพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยและศักดิ์ศรี ของความเป็ นคนมากขึ้นภายใต้การรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลทั้ง
ทางด้านสุ ขภาพ ร่ างกาย และจิตใจ
 เกียรติบตั รเข้าร่ วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม)
ภาคตะวันออก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 รางวัลการใช้ระบบสิ นไหมอัตโนมัติดีเด่น อันดับ 1 ประเภทการบันทึกข้อมูลในระบบสิ นไหมอัตโนมัติอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากกว่า 1,000 ข้อมูล จากบริ ษทั กลาง ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งผูร้ ับบริ การสามารถไว้วางใจในการให้การ
รักษาที่สมเหตุสมผลโปร่ งใส ตรวจสอบได้ดว้ ยระบบการรายงานข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
จากการดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องของบริ ษ ัทฯ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตามกฎหมายและข้อ กําหนดต่างๆ
อย่างเคร่ งครัด พร้อมกําหนดนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม เพื่อคอยกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการทํางานด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของโรงพยาบาล มีกิจกรรมรณรงค์และโครงการต่าง ๆ ให้พนักงานได้มี
ส่ วนร่ วมในการตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งโครงการที่ทางบริ ษทั ฯได้ติดตามผลการดําเนิ นงานและให้ความสําคัญมา
โดยตลอด คือ โครงการลดปริ มาณขยะ และโครงการประหยัดพลังงาน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เข้าใจดีว่า ขยะปริ มาณมาก ย่อมส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทางบริ ษทั ฯ ได้มีเคร่ งครัดเรื่ องการแยกขยะและจําแนกขยะเป็ นอย่างมาก เพื่อให้มนั่ ใจว่าขยะที่ส่งออกจาก
บริ ษทั ฯ เพื่อนําไปทําลายนั้น จะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตรงตามประเภท ซึ่งในอดีตที่ผา่ นมา โครงการด้านการจัดการขยะจะมี
อยู่โ รงพยาบาลทุ ก สาขา โดยผูด้ ู แลจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในแต่ ล ะแห่ ง สําหรั บปี 2560 ทางคณะกรรมการความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม ได้มีโครงการขยายผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มวางระบบการคัดแยกและจําแนกประเภทขยะจากส่ วนกลาง
เพื่อก่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และง่ายแก่ผปู้ ฏิบตั ิ ทั้งบุคลากร และผูม้ ารับบริ การของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จะสามารถแยกขยะ
ได้อย่างถูกต้องไม่สับสน ไม่ว่าจะเข้ารับบริ การที่สาขาใดในกลุ่มโรงพยาบาล สร้างวินยั และเพิ่มความถูกต้องในการจัดการขยะ ลด
มลพิษในสิ่ งแวดล้อมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั สานต่อและขยายผลการดําเนิ นงานด้านการคัดแยกขยะ จากโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิลของพนักงานเมื่อปี 2559 สู่โครงการทอดผ้าป่ าขยะรี ไซเคิล ณ วัดสลุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยให้แต่ละแผนก นําขยะ
รี ไซเคิลที่คดั แยกได้มาร่ วมกันบริ จาคให้กบั วัดเพื่อให้ทางวัดนําไปแปลงเป็ นเงินใช้สําหรับในการดู แลวัดต่อไป สําหรับโครงการ
ประหยัดพลังงานต่างๆ ทางบริ ษทั ฯ ยังรณรงค์โครงการและกิจกรรมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการขึ้นลงบันได
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แทนการใช้ลิฟต์ การปิ ดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็ นต้น นอกจากนี้ทางบริ ษทั ฯ ได้มองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาประสิ ทธิภาพของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพลดการสูญเสี ยทรัพยากร และพิจารณานําเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมเข้ามาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งทรัพยากรที่อาจหมดไปในอนาคต เช่น การใช้กระแสไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
โครงการ 10,000 Heart Heroes ปี ที่ 2
จากความตั้งใจในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรวมทั้งลดความสูญเสี ยจากโรคนี้ต่อเนื่องจาก
โครงการอบรมช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ที่จดั ทําขึ้นอย่างเป็ นทางการในปี 2556 พร้อมดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องขยายเป็ น
โครงการ “โครงการหมื่นดวงใจถวายพ่อหลวง” ในปี 2558 และโครงการ Heart Heroes ในปี 2559 นั้น ทางบริ ษทั ฯ ยังคง
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในปี 2560 ด้วยโครงการ 10,000 Heart Heroes ปี ที่ 2 เพื่อขยายผลสู่ จาํ นวนกลุ่มเป้ าหมายที่มากขึ้นและ
ทบทวนความรู้ดา้ นการช่ว ยฟื้ นคืนชีพให้กบั บุค ลากรคนสําคัญในการช่ วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดอบรมช่ว ยฟื้ นคื นชี พขั้น
พื้นฐาน (CPR) ให้แก่อ งค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ ตํารวจ ข้าราชการท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จํานวน
10,000 คน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการช่ วยชีวิตผูป้ ่ วยที่มีการหยุดหายใจเฉียบพลันเพื่อให้ลดอัตราการเสี ยชีวิตจากการหยุด
หายใจ นอกจากนี้ภายในโครงการยังได้มีการสาธิตการใช้เครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานเพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม
สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่มีอยูใ่ นพื้นที่สาธารณะต่างๆ ได้
โครงการส่ งเสริมความรู้ด้านสุ ขภาพ
สําหรับโครงการเสริ มสร้างความรู้ดา้ นคุณภาพทางบริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ทาง
บริ ษ ัทฯได้จ ัดโครงการส่ งเสริ มความรู้ด้านสุ ขภาพ โดยการบรรยายให้ค วามรู้แก่คุ ณแม่ต้ งั ครรภ์ ภายใต้กิจกรรม ครรภ์คุณ ภาพ
Mother Class โดยตลอดทั้งปี จะมีการจัดให้มีการบรรยายทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งในหัวข้อในการบรรยายแต่ละครั้งจะแตกต่างออกไป คัด
สรรให้เหมาะสมกับ Life Style กับคุณแม่ยคุ ใหม่ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบนั โดยผูบ้ รรยายคือแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางสูติ-นรี เวช และกุมารเวช, การให้ความรู้ดา้ นการดูแลสุ ขภาพของผูห้ ญิง ภายใต้กิจกรรมเสริ มสร้างความรู้ เช่น วิธีตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง เพื่อห่ างไกลมะเร็ งเต้านม พร้อมการสาธิตโดยพยาบาลวิชาชีพ และ การให้ความรู้เรื่ องการดูแลสุ ขภาพและผิวพรรณที่ดี
ของผูห้ ญิงยุคใหม่ จากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านผิวหนัง, การบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ ไปภายนอกโรงพยาบาล ในหัวข้อ โรคหัวใจ
ขาดเลือด ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ, กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ ไปด้านการใช้ยาสมุนไพร
อย่างไรให้ปลอดภัยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ผ่านการบรรยาย พร้อมเล่นเกมตอบคําถามกับเภสัชกรโดยตรง
นอกจากโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชนและสังคมใกล้เคียงแล้วในปี 2560 ทางบริ ษทั ฯได้ร่วมมือกับกรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับประเทศ นําโดยนายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์ , แพย์หญิงชุติมา ปิ่ น
เจริ ญ และทีมแพทย์พยาบาลผูม้ ีจิตอาสา ออกหน่วยตรวจสุ ขภาพให้กบั ประชาชนชาวภูฎาน ภายใต้งาน The first Bhutan - Thailand
Festival 2017 โดยงานนี้จดั ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างสองราชอาณาจักรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และสานต่อความร่ วมมือด้าน
การพัฒนาระหว่างสองประเทศ
โครงการเสริมสร้ างสัมพันธ์ ชุมชนคุณภาพ
นอกจากการให้ความรู้ส่งเสริ มสุ ขภาพให้กบั ชุมชนแล้ว ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยงั เล็งเห็ นถึงความสําคัญของการมี
สัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน โดยเข้าร่ วมเป็ นหนึ่ งในชุมชนด้วยการทํากิจกรรมที่ทางชุมชนได้จดั ขึ้น โดยเน้นด้านสุ ข ภาพ และสื บสาน
วัฒนธรรมอันดีของประเทศ ในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน ได้แก่ การตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น
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ให้ก ับประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยู่ตามหมู่บา้ นจัดสรรต่ าง ๆ ในบริ เ วณใกล้เ คียงโดยไม่มีค่ าใช้จ่าย, การเข้าร่ ว มกิจ กรรมวันเด็ก
แห่ งชาติ ด้วยการมอบของขวัญและทุนการศึกษา พร้อมส่ งบุคลากรของบริ ษทั ฯเข้าร่ วมกิจกรรมงานวันเด็กกับหน่ วยงานภาครัฐ
หมู่บา้ น และโรงเรี ยนโดยรอบ, การให้บริ การตรวจสุ ขภาพให้กบั ทีมฟุตบอลทีม สมุทรปราการ F.C. ก่อนเข้าสู่ การแข่งขัน THAI
LEAGUE 4 ประจําฤดูกาล 2017 เพื่อเป็ นอีกหนึ่ งแรงผลักดันให้ชาวสมุทรปราการสนใจในการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย, จัดส่ งทีม
Mobile CCU และทีมกูช้ ีพฉุกเฉินเข้าร่ วมดูแลสุ ขภาพและช่วยเหลือในกรณี ฉุกเฉิ นด้านสุ ขภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน Mega
Relay, ร่ วมออกบูทตรวจสุ ขภาพให้แก่ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมหน่ วยบําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในโครงการจังหวัด
เคลื่ อนที่และอําเภอเคลื่อ นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตําบลบางปลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ าย, ร่ ว มสื บสาน
วัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามในพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาด้วยการถวายเทียนพรรษาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ และจัดให้ มีการฉี ด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 100 รู ป เพื่อป้ องการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะมีการระบาดในช่วง
ฤดูฝน, ออกหน่วยบริ การด้านสุ ขภาพพร้อมแพทย์เพื่อคอยอํานวยความสะดวกและปฐมพยาบาลให้กบั ประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดที่
เข้าร่ วมถวายดอกไม้จนั ทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ ได้ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ นวัตกรรมในการบริ การด้านสุ ขภาพถือเป็ นสิ่ งหนึ่ ง
ที่สาํ คัญที่จะช่วยให้การรักษามีความปลอดภัย ได้คุณภาพ และลดความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การได้ ซึ่ งการรักษาจะได้ผลดี
ที่สุด ไม่ได้มาจากนวัตกรรมใหม่ หรื อเครื่ องมือที่ทนั สมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องประกอบไปด้วยวิชาการ ความเชี่ยวชาญที่
เป็ นเลิศของแพทย์ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย ทางบริ ษัทฯ ได้ตระหนักถึงหัวใจสําคัญตรงนี้ เสมอมา โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ
ได้มีการจัดหาเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัยเข้ามารองรับการให้บริ การด้านการผ่าตัดหัวใจ ด้วยเครื่ องปอดและหัวใจเทียม (Heart-Lung
Machine) รุ่ นล่าสุ ดจาก บริ ษทั เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน) หรื อ TM โดยติดตั้งและพร้อมให้บริ การที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
อินเตอร์
สาหรับการเผยแพร่ วิชาการที่บริ ษทั ฯได้ทามาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2560 ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการเผยแพร่ วิชาการจากแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ คณะแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม ซึ่งประกอบด้วย นพ.วิชิต ศิริทตั ธารง,
แพทย์หญิงสายชล ว่องตระกูล และนายแพทย์สาราญ ภูฆงั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ Fingers Reconstruction in Mutilated Hand: Chularat Hospital ในงาน
การประชุมประจําปี ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่ งประเทศไทย 2560 ณ โรงพยาบาลราชวิถี
2. บรรยายภายใต้หัวข้อ Carpal instability, SLD ในการประชุมวิชาการส่ วนภูมิภาคประจําปี 2560 (Regional Hand
Meeting 2017) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3. บรรยายในงานการประชุม The 39th Annual Meeting of Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
(RCOST 2017) ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี
4. การสอนผ่าตัดแก่นกั ศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และธรรมศาสตร์
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11.1

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่และความรั บผิ ดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึ งระบบควบคุ ม
ภายใน ซึ่ งจะครอบคลุ มถึงการควบคุ มทางด้านการเงิน การดําเนิ นงาน การกํากับดูแลกิ จการ และการบริ หารความเสี่ ยง ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจและหน้าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีรายงานทาง
การเงิ น อย่า งถู ก ต้อ งและเพีย งพอ สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายในรวมทั้ง
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบนั แผนกตรวจสอบภายในมีพนักงาน 6 คน
บริ ษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งจัดทํารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายงาน
การตรวจสอบภายในร่ วมกับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่จาํ เป็ น ในการปรับปรุ งนโยบายของแผนกตรวจสอบ
ภายใน และเพื่อปรับปรุ งระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้งและปี
2559 มีการประชุม 5 ครั้ง พร้อ มจัดทํารายงานความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและ
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ในการกํากับดูแลบริ ษ ัทย่อ ยนั้น บริ ษ ัทฯ จะแต่ งตั้งตัว แทนของบริ ษ ัทฯ เข้าไปร่ ว มเป็ นกรรมการในบริ ษ ัทย่อ ย และ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ รวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทย่อย และ
รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือวงเงินและอํานาจในการอนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
อํานาจการตัดสิ นใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตําแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความ
เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ประจําปี 2560 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่
12 ธันวาคม 2560 และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูล
จากฝ่ ายบริ หารแล้วสรุ ปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ 1)การควบคุมภายใน
องค์กร 2) การประเมินความเสี่ ยง 3)การควบคุมการปฎิบตั ิงาน 4)ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และ 5)ระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อยให้ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ
รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้อ
อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ ห ารมีห น้าที่และความรั บผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการบริ ห ารความเสี่ ยง จึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ ยงมีอาํ นาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั ฯมีก ารบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.เพื่อรับทราบระดับความเสี่ ยงภาพรวมที่องค์กรเผชิญทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
2.เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
3.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร
ภาพรวมขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment)
2. การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification)
3. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
4. การสร้างแผนจัดการ(Risk Management Planning)
5. การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review)

ประเภทความเสี่ยง แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท
1.ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนํา
แผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ยงั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายนอกและปั จจัย
ภายใน อันส่ งผลกระทบต่ อ การกําหนดกลยุทธ์ หรื อ การดําเนิ นงานเพื่อ ให้บรรลุว ตั ถุประสงค์หลัก เป้ าหมายและแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์กร
2.ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของแต่ละกระบวนการหรื อกิจการ
ภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดซึ่งความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทํางานและการ
บรรลุวตั ถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
3.ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ ทางการเงิน โดยอาจเป็ นความเสี่ ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริ หารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรื อจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อความเสี่ ยงที่ค่สู ัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ตกลงได้ อันส่ งผลกระทบต่อการ
ดํารงอยู่ รวมถึงส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร
4.ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น รวมทั้งความเสี่ ยงที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ ยวข้อ งกับการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ มตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเมื่อมีค วามเสี่ ยงเกิ ดขึ้ นจะส่ งผลกระทบต่ อ
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม
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การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ ยงเน้นขั้นตอนที่ดาํ เนินการต่อจากการระบุความเสี่ ยงโดยประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่
1.การวิเคราะห์ความเสี่ ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ
รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้ นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปั จจัยที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จ ะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์หนึ่ง อาจเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นใน
การวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ดาํ เนินการอยู่ ณ ปัจจุบนั รวมถึงประสิ ทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย
2.การประเมินความเสี่ ยง จะปรับแก้ไขระบบว่า ระดับของความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเทียบกับระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ ยงไม่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ ยง ความเสี่ ยงดังกล่าวจะได้รับ
การจัดการทันที
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยงและระดับของความเสี ยหาย แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดนโยบายในแต่ละ
ระดับดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

คาอธิบาย
ค่อยข้างแน่นอน
น่าจะเกิด
เน้นไปที่จะเกิด
ไม่น่าจะเกิด
ยากที่จะเกิด

ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ ยงแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1.ผลกระทบด้านการเงิน
2.ผลกระทบด้านชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์องค์กร
3.ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ
4.ผลกระทบต่อบุคลากรสําคัญของตลาดหลักทรัพย์
5.ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดําเนินโครงการสําคัญแต่ละระดับ
ระดับความเสี ยหายแบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดนโยบายในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1
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คําอธิบาย
วิกฤต
มีนยั สําคัญ
ปานกลาง
มีนอ้ ย
ไม่มีนยั สําคัญ
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แผนภาพความเสี่ ยง (Risk Map)
แผนภาพความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการรายงานระดับความเสี่ ยงที่ได้รับการประเมิน โดยแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบของความเสี่ ยงโดยประกอบด้วย 2 แกน ได้แก่
- แกนผลกระทบของความเสี่ ยง (Risk Impact)
- แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Risk Likelihood)
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดลําดับความเสี่ ยงว่าความเสี่ ยงที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ มประเภทความเสี่ ยงสู ง(แดง)
ค่อนข้างสู ง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือ ง) หรื อตํ่า(เขียว) หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงและฝ่ ายจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้
- วิเคราะห์และสรุ ปผลการประเมินโดยใช้ Risk Map ข้างต้น และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความเสี่ ยง
- นําเสนอผลการประเมินต่ อที่ประชุมคณะผูบ้ ริ ห าร เพื่อดําเนิ นการคัดเลื อกประเด็นความเสี่ ยงสําคัญที่ต้องจัดการดูแล
รวมถึงการกําหนดฝ่ ายจัดการที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการจัดหามาตรการจัดการความเสี่ ยงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั
- นําเสนอประเด็นความเสี่ ยงและมาตรการต่างๆที่กาํ หนดให้ตอ้ งจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบ
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ ยงที่จะดําเนิ นการต่อที่ประชุมคณะผูบ้ ริ หารเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรทรัพยากรที่จาํ เป็ นต้องใช้ดาํ เนิ นการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ ยงที่
เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงข้อ
กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดําเนิ นธุ รกิจ
และบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทั้งนี้ในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ ยงอาจต้องคํานึงถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการซึ่ ง
อาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย
มาก แนวทางในการจัดการความเสี่ ยงอาจพิจารณาดําเนินการเป็ นกรณีๆไปหรื ออาจดําเนินการไปพร้อมๆกับความเสี่ ยงอื่น
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็ นการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง มักใช้ในกรณี ที่ความเสี่ ยงมีความ
รุ นแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรื อจัดการให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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-

การร่ วมจัดการ (Share) เป็ นการร่ ว มหรื อ ถ่ายโอนความเสี่ ยงทั้งหมดหรื อบางส่ ว นไปยังบุค คลหรื อหน่ วยงานภายนอก
องค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
- การลด (Reduce) เป็ นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง หรื อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรี ยมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ ยงที่เหลือในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการใดๆเพื่อลดโอกาสหรื อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กบั ความเสี่ ยงที่ตน้ ทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุม้ กับประโยชน์ที่ได้รับ
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มนั ใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้ าหมายขององค์กรเนื่ องจากแต่ละองค์กรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เทคนิคการนําไปปฏิบตั ิเป็ นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1.การควบคุมเพื่อการป้ องกัน (Preventive Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาํ หนดขึ้นเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงและ
ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็ นวิธีการควบคุมเพื่อให้คน้ พบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
3.การควบคุ มโดยการชี้ แ นะ (Directive Control) เป็ นวิ ธี ก ารควบคุ มที่ ส่ งเสริ มหรื อ กระตุ ้นให้เ กิ ดความสํา เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
4.การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็ นวิธีการควบคุ มที่กาํ หนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น และ
ป้ องกันไม่ให้เกิดซํ้าอีกในอนาคต
ทั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุม้ ค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้
- วิธีการดําเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ)
- การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้
1.พิจารณาประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยงที่ได้ดาํ เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั
2.พิจารณาการปฏิบตั ิเพิ่มเติมที่จาํ เป็ น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยง
-

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ดาํ เนิ นการภายในตลาดหลักทรัพย์ มีความจําเป็ นต้องได้รับการสื่ อสารถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงและการควบคุ ม ความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ ยงหลัก รวมถึงการเกิ ด
เหตุการณ์ผดิ ปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
- เจ้าของความเสี่ ยง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริ ห ารความเสี่ ยงที่อยู่ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของคนอย่างสมํ่าเสมอ และเหมาะสม
- ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบสําคัญ ต่อการบรรลุว ตั ถุประสงค์ขององค์ก ร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริ หาร
ความเสี่ ยงและแนวโน้มของความเสี่ ยงต่อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิ ทธิผล และมีการนํามาปฏิบตั ิใช้จริ งเพื่อป้ องกันหรื อลด
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุ งแก้ไขการควบคุมภายในอยูเ่ สมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อความ
เสี่ ยงที่เปลี่ยนไป
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ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ ยงรายงานสถานะความเสี่ ยง รวมถึงกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงให้ที่ประชุมผูบ้ ริ หาร คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะอนุ กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
ฝ่ ายจัดการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่ งผลให้ตอ้ งมีการทบทวนการจัดการความเสี่ ยงและการจัดลําดับความสําคัญรวมถึงอาจนําไปใช้
ในการทบทวนกรอบการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม
11.2 ข้ อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สํานัก งาน อี วาย จํากัด ซึ่ งเป็ น ผูต้ รวจสอบงบการเงิ นรายไตรมาสและประจําปี 2560 ไม่มีข ้อสั งเกตุเ กี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน

11.3 ผู้จดั การแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 ครั้งที่ 1/2555 ได้แต่งตั้ง นางจิรวัสสา โรจนประดิษฐ์
ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ตั้งแต่ว นั ที่ 15 สิ งหาคม 2555 โดยนางจิรวัส สา โรจนประดิ ษ ฐ์
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็ นระยะเวลา 11 ปี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน)
และ Internal Auditing Certificate Program (IACP)(สภาวิชาชีพบัญชี) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้
ประเมินการปฏิบตั ิงานประจําปี 2560 ของผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน ของบริ ษทั ฯ แล้วว่ามีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถดําเนิ นการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิ บ ัติงานตรวจสอบเพื่อ สนับสนุ นภาระหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน ของบริ ษทั
ได้รับการอนุมตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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12.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

รายการระหว่ างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็ นรายการที่เ กิดขึ้นในระหว่างปี 2559 และ2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ระหว่าง บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กับ บุคคล / นิ ติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุ ปรายละเอียดดังต่อไปนี้
12.1
สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคล / นิตบิ ุคคล ทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และมีการทา
ธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัท
ย่อย
1. นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

-

 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั โดย ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 23 พฤศจิกายน
2560 กลุ่มพลัสสิ นทร์ ถือหุ ้นบริ ษทั ร้อย
ละ 39.04
 ดํารงตําแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารในบริ ษทั และดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยเจ็ดแห่ ง
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12.2

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกันในปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12.2.1 การซื้อขายสินค้าและบริการทัว่ ไป
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2559 ปี 2560
32.66
35.30 การกาหนดราคาซือ้ ขาย
1.แพทย์
ค่าธรรมเนียมแพทย์ :
การกําหนดค่าธรรมเนียมแพทย์เป็ นไปตามเกณฑ์
ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป แบบ
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ค่ า ธรรมเนี ย มแพทย์แ ก่ ก รรมการ
ที่ราชวิทยาลัยแพทย์กาํ หนด ซึ่ งเทียบเท่ากับราคา
ที่บริ ษทั ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์แก่ แพทย์ท่าน
และผูบ้ ริ หาร ของบริ ษ ัทฯ รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 ท่าน
อื่นของทั้งโรงพยาบาล
เทอมการชาระเงิน
ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
แนวโน้ มการทารายการในอนาคต
รายการดังกล่ าวเป็ นรายการค้าปกติที่จะเกิดขึ้ น
2.66
5.47 อย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขทัว่ ไป
-ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้ นปี
บุคคล/นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่ า วมีความจําเป็ นและสมเหตุ สมผล
เ นื่ อ งจ า ก บริ ษั ท ฯ มี ค ว า มจํ า เ ป็ น ต้ อ ง จ่ า ย
ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่ าว ในอัตราเทียบเท่ากับ
แพทย์ท่านอื่นของทั้งโรงพยาบาล
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12.2.2 การเช่ าทีด่ ิน และ อาคาร
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
1. นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
ค่าเช่าอาคาร : บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่าย
จากการเช่าอาคารพาณิ ชย์ 4.5 ชั้น
2 คูหา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 416
ตรม. เพื่ อ เป็ นสถานที่ จ ั ด เก็ บ
เอกสารของบริ ษทั ฯ

ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้ นปี

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
0.36
0.36

-0-

-0-

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การกําหนดราคาเช่า
รายการดัง กล่ า วมี ค วามจํา เป็ นและ
สั ญ ญาเช่ าอายุ 3 ปี นั บ แต่ ว ั น ที่ 1 สมเหตุ ส มผลเนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ มี
พฤศจิ กายน 2558 ถึ ง วันที่ 1 พฤศจิ กายน ความจํ า เ ป็ นต้ อ งใช้ พ้ื น ที่ อ า คา ร
2561 โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท
ดัง กล่ า วในการจัด เก็บ เอกสาร โดย
เทอมการชําระเงิน
ราคาเช่ าเป็ นไปตามราคาที่ ประเมิ น
สั ญ ญาระบุใ ห้ผเู้ ช่ า ชําระเงิ นล่ ว งหน้า ราย โดยผูป้ ระเมินอิสระ
เดื อ น ซึ่ งผูเ้ ช่ ามีก ารชําระเงิ นล่ ว งหน้าราย
เดือนตามที่ระบุในสัญญา
แนวโน้มการทํารายการในอนาคต
รายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต ภายใต้ ร าคา
ประเมินค่าเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่า
ทัว่ ไป
เหตุผลและความจาเป็ น
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12.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดขั้นตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อ กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกรรมการ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการระหว่างกันนั้นๆ
12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบตั ิ ตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าํ หนดขึ้ น
และกรรมการจะไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยงอนุ มตั ิ รายการใดๆ ที่ตนหรื อบุค คลที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลัก ษณะอื่ นใดกับบริ ษ ัทฯ รวมทั้งจะต้อ งเปิ ดเผยรายการดังกล่ าวต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณา
นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็ นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้ นนั้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มี
ความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญ ชีหรื อผูป้ ระเมินราคาทรั พย์สิ นที่มีความเป็ นอิส ระเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกัน โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีค วามรู้ ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะ
ไม่เป็ นการโยกย้าย หรื อ ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อบุค คลที่อ าจมีค วามขัดแย้งของบริ ษั ทฯ แต่เป็ นการทํา
รายการที่บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป เช่น การให้บริ การ และการซื้ อ
หรื อขายสิ นค้า เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และ
ให้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครั ด พร้อ มทั้งกําหนดราคาและเงื่ อนไขรายการต่างๆ ให้
ชัดเจน เป็ นธรรม และไม่ก่ อ ให้เ กิดการถ่ ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ แผนกตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็ นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการทุกๆ ไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ
ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ มื การคํ้าประกัน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ
มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเป็ นของการทํารายการก่อนทํารายการนั้นๆ และ
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี)
และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งแบบ
56-1
และรายงานประจําปี

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยูใ่ นส่ วนที่เป็ นการดําเนิ นการทางธุ รกิจปกติ
ของบริ ษทั ฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย์ การซื้ อยา เป็ นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริ ษทั ฯ อาจมี
ความจําเป็ นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติมแก่บริ ษทั ย่อย ในด้านการคํ้าประกันเงินกู้ และ/หรื อการให้เงินกูย้ ืม และจะ
ดําเนิ นการทํารายการข้างต้น ด้ว ยความโปร่ งใสและปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายการทํา รายการระหว่ างกันของบริ ษัทฯ และ
สอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.
13.1

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบการเงิน

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี
งบการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับรอบปี บญั ชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 2559 และ 2560ได้รับการตรวจสอบโดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ผูส้ อบบัญชีได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
งบการเงินที่แสดงตามตาราง เป็ นงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จํากัด (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) บริ ษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จํากัด (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด (บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
99.99)บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด(บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ70) บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด(บริ ษทั ย่อย) ในสัดส่ วนร้อยละ 96.38) บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(ถือหุ ้นโดยบริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด(บริ ษทั ย่อย) ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
จํากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจุบนั ชําระทุน 50% ของทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท(บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 64.58) และบริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จํากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเดือนกันยายน 2559 ปัจจุบนั
ชําระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท(บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99)
มีรายละเอียดดังนี้

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(1) งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น *
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มภี าระค้ าประกัน
อสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน *
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ *
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน *
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

439.78
228.88
571.62
103.09
9.96
1,353.33

12.4 441.36
1.57
6.4 279.67
16.1 487.27
2.9 109.64
0.3
15.41
38.0 1,334.91

9.8 413.99
0.0
1.60
6.2 272.47
10.8 504.11
2.4 118.88
0.3
20.95
29.5 1,332.00

8.4
0.0
5.5
10.2
2.4
0.4
26.9

114.37
1,987.14
19.08
8.77
19.52
3.42
53.97
2,206.28
3,559.61

0.41
3.2 114.37
55.8 2,935.79
0.5
17.09
0.2
7.82
0.5
47.28
0.1
5.48
1.5
54.73
62.0 3,182.97
100.0 4,517.88

0.0
0.41
2.5 114.37
65.0 3,385.21
0.4
15.75
0.2
6.87
1.0
47.28
0.1
6.99
1.2
42.30
70.5 3,619.18
100.0 4,951.18

0.0
2.3
68.4
0.3
0.1
1.0
0.1
0.9
73.1
100.0
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเ งินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 11,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 11,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว ‟ สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผู้ถื อหุ้นของบริษัทฯ
ส่ วนของผู้มีส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

52.00
404.00
-

1.5
11.3
-

637.00
365.99
7.98

14.1
8.1
0.2

380.00
463.97
69.63

7.7
9.4
1.4

2.41

0.1

3.15

0.1

3.81

0.1

37.50

1.1

33.05

0.7

44.49

0.9

0.5
20.47
0.6
41.73
24.3 1,024.10

0.4
0.8
20.7

19.91
24.19
540.00

0.6
21.37
0.7
27.62
15.2 1,096.16

26.35

0.7

156.50

3.5

402.69

8.1

4.75

0.1

3.08

0.1

5.98

0.1
0.2
0.7
9.2
29.9

3.24
16.22
50.56
590.56

0.1
12.20
0.5
26.42
1.4 198.20
16.6 1,294.36

0.3
11.68
0.6
34.03
4.4 454.38
28.6 1,478.48

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

30.9

1,146.08

1,100.00

22.2

32.2 1,146.08

25.4 1,146.08

23.1

3.1
17.1

2,965.01
4.04

110.00
774.35
(0.07)
83.3 3,130.37
0.1
93.15

2.4 110.00
17.1 943.80
(0.0)
(0.04)
69.3 3,299.84
2.1 172.86

2.2
19.1
(0.0)
66.6
3.5

3,559.61

100.0 4,517.88

100.0 4,951.18

100.0

110.00
608.92

1,100.00

24.3
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี บั ญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม
2558
2559
2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
รายได้
รายได้จากการประกอบกิ จการโรงพยาบาล
ดอกเบี้ ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการประกอบกิ จการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้ นิติบุ คคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุ คคล
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้นิติบุคคล
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่น
รายการที่ จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย สุทธิจากภาษี เงินได้
รายการที่ จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษี เงินได้
กาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษ ัทฯ
ส่วนที่ เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษ ัทย่อย
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จรวม
ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษ ัทฯ
ส่วนที่ เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษ ัทย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษ ัทฯ
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)
กาไรส่ วนที่เป็ นของผู้ ถื อหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่ อหุ้น)

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

3,154.92
23.91
3,178.83

99.2
0.8
100.0

3,636.77
2.97
18.14
3,657.88

99.4
0.1
0.5
100.0

3,875.79
2.46
18.17
3,896.42

99.4
0.1
0.5
100.0

(2,082.17)
(425.89)
(2,508.07)

(65.5)
(13.4)
(78.9)

(2,468.54)
(493.82)
(2,962.37)

(67.5)
(13.5)
(81.0)

(2,633.10)
(550.85)
(3,183.95)

(67.6)
(14.1)
(81.7)

670.76
(0.81)
669.95
(131.62)
538.33

21.1
(0.0)
21.1
(4.1)
16.9

695.51
(9.52)
685.99
(121.01)
564.98

19.0
(0.3)
18.7
(3.3)
15.4

712.47
(15.87)
696.60
(130.82)
565.78

18.3
(0.4)
17.9
(3.4)
14.5

-

(0.07)

0.38

(4.22)

0.38
538.71

(4.28)
560.70

16.9

0.02

15.3

0.02
565.80

538.38
(0.05)
538.33

564.29
0.70
564.98

565.44
0.34
565.78

538.74
(0.03)
538.71

560.00
0.70
560.70

565.47
0.34
565.80

538.71
11,000.00
0.049

560.70
11,000.00
0.051

565.80
11,000.00
0.051

14.5
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(3) งบกระแสเงินสด
(ล้ านบาท)

ปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเ ป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึ้น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการดาเนินงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

669.95

685.99

696.60

164.43
(0.27)
(0.30)
2.03
(7.44)
0.81
829.21

213.18
(0.43)
0.24
2.99
(2.97)
9.52
908.52

255.30
27.27
3.31
0.06
8.90
(2.46)
15.87
1,004.86

(64.45)
15.62
(16.25)
(1.82)
(13.96)

(38.50)
92.84
(4.08)
(4.92)
(43.99)

6.77
(43.73)
(9.24)
(5.54)
(9.97)

76.04
13.08
(2.25)
835.23
(0.81)
(136.89)
697.54

(70.53)
4.89
(2.58)
841.66
(9.51)
(126.89)
705.26

98.27
13.21
(1.30)
1,053.34
(15.78)
(121.42)
916.14
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(ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากผูม้ สี ว่ นได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุมจากการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุทธิเ พือ่ การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารเพิม่ ขึ้น
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายซื้ อสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด สิ้ นงวด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็ นอาคาร
ซื้ อยานพาหนะภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
-

3.77
35.43

-

-

53.13

79.38

(21.86)
(573.96)
(11.33)
(9.50)
3.63
4.73
(608.30)

(106.41)
(1,016.28)
(3.05)
2.25
3.50
(1,027.66)

(14.76)
(659.13)
(3.77)
1.62
2.51
(594.14)

22.00
26.35
(2.27)
(373.99)
(327.92)

584.53
(1.13)
138.13
(2.77)
(394.78)
323.98

(257.00)
(5.48)
313.32
(4.20)
(396.00)
(349.36)

(238.68)

1.57

(27.36)

678.46
439.78

439.78
441.36

441.36
414.00

17.19
-

43.23
1.00

37.15
7.37
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บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(4) อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่วย

2558

ปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้เ ฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการทางาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายปันผล

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.51
1.24
1.43
4.02
89.55
21.96
16.40
5.69
63.28
42.67

1.22
0.66
0.86
4.64
78.66
23.21
15.73
6.41
56.93
37.46

1.30
0.67
0.86
5.02
72.68
23.05
15.84
6.35
57.52
30.99

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

34.00
21.26
0.22
103.99
16.93
18.67

32.12
19.12
0.20
101.40
15.45
18.54

32.06
18.38
0.19
128.59
14.52
17.60

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

15.77
39.65
0.93

13.99
31.59
0.91

11.95
25.97
0.82

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

0.20
0.03
828.21
0.70
69.47

0.41
0.26
73.05
0.50
69.96

0.45
0.26
44.89
0.85
70.03
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14.

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายบริหาร

14.1 คาอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
14.1.1 ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจให้บริ การรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ่ วย โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริ ษทั ฯ
แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพของภาครัฐ โดยมี
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเป็ นรายได้หลัก คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.2 ร้อยละ 54.9 และร้อยละ 57.6 ของรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2558 2559 และ 2560 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีจุดเด่นด้านทําเลที่ต้ งั เนื่องจากตั้งอยูใ่ น
พื้นที่ยา่ นอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น และมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีชื่อเสี ยงด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายกําหนดอัตราค่าบริ การที่
เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้จาํ นวนผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การเพิ่มขึ้นและรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จาก 3,154.92 ล้านบาท ในปี 2558 เป็ น 3,636.77 ล้านบาท และ 3,875.79 ล้านบาท ในปี
2559 และ 2560 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.27 และร้อยละ 6.57 ตามลําดับ ซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มีรายได้
เติบโตอย่างต่อเนื่องได้แก่
 จานวนผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึน้ : บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาล โดยการเพิ่ม
จํานวนแพทย์และพยาบาลผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที่มี
ความซับซ้อนสูง เป็ นผลให้สามารถดึงดูดผูป้ ่ วยประเภทผูป้ ่ วยทัว่ ไปให้เข้ารับการรักษากับบริ ษทั ฯ เพิม่ ขึ้น
โดยจํานวนครั้งการใช้บริ การของผูป้ ่ วยทัว่ ไปประเภทผูป้ ่ วยนอก (OPD) มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจาก 621,969 ครั้ง
ในปี 2558 เป็ น 804,167 ครั้งในปี 2560 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.71 ต่อปี )ในขณะที่อตั ราการเข้าใช้
บริ การใหม่ของผูป้ ่ วยทัว่ ไปประเภทผูป้ ่ วยใน (IPD) มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจาก 109 เตียงต่อวันในปี 2558 เป็ น 143
เตียงต่อวันในปี 2560 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 14.50 ต่อปี )
 รายได้ เฉลี่ยต่ อครั้ งในการให้ บริ การกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึน้ : จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริ การ
รวมทั้งจากการที่บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การทางการแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งมีอตั ราค่าบริ การต่อครั้งในระดับสูง
ส่ งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริ การแก่กลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2558 ถึง 2560
บริ ษทั ฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริ การในส่ วนของกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไป เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,404 บาทต่อครั้ง เป็ น 1,512 บาทต่อ
ครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผูป้ ่ วยในเพิ่มขึ้นจาก 18,651 บาทต่อครั้ง เป็ น 19,449 บาทต่อครั้ง
 จานวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึน้ : บริ ษทั ฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่
ผูป้ ่ วยทุกกลุ่ม จึงได้รับความเชื่อมัน่ อย่างสูงจากกลุ่มผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม เป็ นผลให้จาํ นวน
ผูป้ ระกันตนตามโครงการประกันสังคมที่เลือกลงทะเบียนกับบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยจํานวน
ผูป้ ระกันตนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 345,775 คนในปี 2558 เป็ น 402,018 คนในปี 2560 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 7.83 ต่อปี )
 อัตราค่ าบริ การทางการแพทย์ที่ได้ รับตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึน้ : ในระหว่างปี 2558 ถึง 2560
สํานักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่ายและพิจารณาปรับปรุ งอัตรา
ค่าบริ การส่ วนเพิ่มในส่ วนของการให้การรักษาผูป้ ่ วยในซึ่งป่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงผลจากการที่
ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯ มีสถิติอตั ราการใช้บริ การของผูป้ ่ วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ ยงอยูใ่ นระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่
เข้าร่ วมระบบประกันสังคมทัว่ ประเทศ ทําให้ บริ ษทั ฯ ได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้
บริ การดังกล่าวเพิม่ ขึ้น
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 2559 และ
2560 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 538.38 ล้านบาท 564.29 ล้านบาท และ 565.44 ล้านบาท ตามลําดับ หรื อ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.48 ต่อปี และสามารถรักษาอัตรากําไรให้อยูใ่ นระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
โดยมีอตั รากําไรสุ ทธิในช่วงเวลาดังกล่าวร้อยละ 16.9 ร้อยละ 15.4 และร้อยละ 14.5 ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี จากนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการ
พัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลเพื่อดึงดูดกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปที่ยินดีจ่ายค่าบริ การส่ วนเพิ่ม เพื่อคุณภาพการ
ให้บริ การที่จะได้รับเป็ นสําคัญ โดยคาดว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากําไรในระดับดังกล่าวไว้
ได้
14.1.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
บริ ษทั ฯ แบ่งรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายได้หลัก”) เป็ น 2 กลุ่มหลักตามลักษณะผูป้ ่ วยคือ
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ จากกลุ่ มผู้ ป่ วยทั่ วไป
รายได้จากกลุ่ มผูป้ ่ วยนอก (OPD)
รายได้จากกลุ่ มผูป้ ่ วยใน (IPD)
รวมรายได้ จากกลุ่ มผู้ ป่ วยทั่ วไป
รายได้ จากโครงการสวัส ดิการภาครั ฐ
โครงการประกันสังคม
โครงการภาครั ฐอื่ นๆ
รวมรายได้ จากโครงการภาครั ฐ
รวมรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

ปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม
2558
2559
2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
873.25
743.46
1,616.71

27.7
23.6
51.2

1,093.02
902.03
1,995.06

30.1
24.8
54.9

1,215.74
1,016.33
2,232.07

31.4
26.2
57.6

1,132.19
406.02
1,538.21

35.9
12.9
48.8

1,314.80
326.91
1,641.71

36.1
9.0
45.1

1,451.67
192.05
1,643.72

37.4
5.0
42.4

3,154.92

100.0

3,636.77

100.0

3,875.79

100.0

จากตารางข้างต้น บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 เป็ นจํานวน 3,154.92 ล้านบาท
3,636.77 ล้านบาท และ 3,875.79 ล้านบาท ตามลําดับ หรื อ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.84 ต่อปี ซึ่งการเติบโตอย่างมีนยั สําคัญ
เป็ นผลจากการที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มจํานวนแพทย์และพยาบาลผู้
ให้บริ การ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง เป็ นผลให้สามารถดึงดูด
กลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปให้เข้ารับการรักษากับบริ ษทั ฯ เพิม่ ขึ้น และยังส่ งผลให้ผปู้ ระกันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียน
กับโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบว่า รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้น

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

เฉลี่ยร้อยละ 17.50 ต่อปี ในขณะที่รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 ต่อปี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
นโยบายเน้นเพิ่มสัดส่ วนรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีอตั รากําไรขั้นต้นสูงกว่าอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่ม
ผูป้ ่ วยตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 57.6
ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ทั้งนี้ รายได้หลักแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
(1) รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ ไป
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปแบ่งได้เป็ น รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยนอก (OPD) และรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยใน (IPD) โดย
ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเป็ นจํานวน 1,616.71 ล้านบาท 1,995.06 และ
2,232.07 ล้านบาท ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.50 ต่อปี โดยรายได้เฉพาะจากกลุ่มผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 873.25
ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 1,215.74 ล้านบาทในปี 2560 หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 17.99 ต่อปี ในขณะที่รายได้เฉพาะ
จากกลุ่มผูป้ ่ วยในเพิม่ ขึ้นจาก 743.46 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 1,016.33 ล้านบาทในปี 2560 หรื อเพิม่ ขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อย
ละ 16.92 ต่อปี
สาเหตุหลักที่รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญในช่วงระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 เนื่องจาก
จํานวนการใช้บริ การกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปประเภทผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 621,969 ครั้งในปี 2558 เป็ น 743,666 ครั้ง และ
804,167 ครั้งในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.71 ต่อปี ในขณะอัตราการเข้าใช้บริ การใหม่ของ
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปประเภทผูป้ ่ วยในเพิ่มขึ้นจาก 109 เตียงต่อวันในปี 2558 เป็ น 138 เตียงต่อวันและ 143 เตียงต่อวันในปี 2559 และ
2560 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.50 ต่อปี ซ่ึงจํานวนการใช้บริ การที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลจากการที่บริ ษทั ฯ เพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริ การ เช่น การให้บริ การศูนย์ความงาม
จุฬารัตน์-เรอนัวร์ และการให้บริ การเฉพาะทางโรคหัวใจครบวงจร เป็ นต้น ซึ่งการเพิ่มศักยภาพและความหลากหลายในการ
ให้บริ การ ส่ งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริ การแก่กลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การทาง
การแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งมีอตั ราค่าบริ การต่อครั้งในระดับสูง นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 ถึง 2560 บริ ษทั ฯ ปรับเพิ่มอัตรา
ค่าบริ การในส่ วนของกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไป เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทําให้รายได้เฉลี่ยจาก
กลุ่มผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,404 บาทต่อครั้ง เป็ น 1,512 บาทต่อครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผูป้ ่ วยในเพิ่มขึ้นจาก
18,651 บาทต่อครั้ง เป็ น 19,449 บาทต่อครั้ง
(2) รายได้ จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ
รายได้จากโครงการภาครัฐของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 1,538.21 ล้านบาท 1,641.71 ล้านบาท
และ 1,643.72 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้จากโครงการภาครัฐประกอบด้วยรายได้ 2 ประเภทหลัก คือ รายได้จาก
โครงการประกันสังคมและรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ
รายได้จากโครงการภาครัฐโดยส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากโครงการประกันสังคม โดยในปี 2558 2559 และ 2560
รายได้จากโครงการประกันสังคมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 73.60 ร้อยละ 80.09 และร้อยละ 88.32 ของรายได้จากโครงการ
ภาครัฐของบริ ษทั ฯ ตามลําดับ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ประเภทนี้ ได้แก่ (1) จํานวนผูป้ ระกันตนลงทะเบียน (2) นโยบาย
ของภาครัฐในการกําหนดอัตราค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่ายและอัตราค่าบริ การทางการแพทย์ส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ
และ (3) ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริ การแก่ผปู้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม ทั้งนี้ จํานวนผูป้ ระกันตนที่มีชื่อ
ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ ขึ้นจาก 345,775 คน ในปี 2558 เป็ น
ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

396,676 คน และ 402,018 คนในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.83 ต่อปี ในขณะที่รายได้จาก
โครงการประกันสังคมต่อจํานวนผูป้ ระกันตนเพิ่มขึ้นจาก 3,274 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2558 เป็ น 3,315 บาทต่อคนต่อปี และ
3,612 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2559 และ 2560 หรื อเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.05 ต่อปี โดยจํานวนผูป้ ระกันตนลงทะเบียนเฉลี่ยราย
ปี ของบริ ษทั ฯ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 แสดงดังตาราง

2558
2559
2560

จานวนผู้ประกันตน
(เฉลี่ย)
345,775
396,676
402,018

รายได้จากโครงการประกันสั งคม
(ล้ านบาท)
1,132.19
1,314.80
1,451.67

ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้การดูแลประมาณ 402,018 ราย โดยภายหลังจากที่โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มสิ ทธิในการรับ
ผูป้ ระกันตนได้เพิ่มขึ้นสูงสุ ดเป็ นประมาณ 485,500 คน ทั้งนี้ภายหลังการขยายโครงการในอนาคตแล้ว บริ ษทั ฯ อาจ
สามารถขอเพิ่มสิ ทธิในการรับผูป้ ระกันตนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะเร่ งขยายกลุ่ม
ลูกค้าประกันสังคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็ นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทัว่ ไปเป็ นหลัก
ทั้งนี้ รายได้จากโครงการประกันสังคมจําแนกประเภทได้ดงั นี้
 รายได้ ประกันสังคมเหมาจ่ าย:
สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้มีการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์แก่
โรงพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการประกันสังคม ตามจํานวนผูป้ ระกันตนที่มีชื่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลนั้นๆ
โดยแบ่งรายได้ประเภทนี้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
(1) รายได้ค่าบริ การเหมาจ่ายเบื้องต้น : ในปี 2555 อัตราค่าบริ การเหมาจ่ายในเบื้องต้นคือ 1,446 บาทต่อคน
ต่อปี ปรับเพิม่ ขึ้นเป็ น 1,460 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2557 และปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี
2560 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริ ษทั ฯ
เป็ นรายเดือน ดังนั้นรายได้ประกันสังคมเหมาจ่ายที่บริ ษทั ฯ จะได้รับขึ้นอยูก่ บั จํานวนผูป้ ระกันตนซึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน
(2) รายได้ค่าบริ การเหมาจ่ายส่ วนเพิ่มตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดให้มีการจ่ายค่าบริ การส่ วนเพิ่มแก่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA โดย
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ HA ขั้นที่ 2 และ
HA ขั้นที่ 3 มีสิทธิได้รับค่าบริ การส่ วนเพิ่มในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี และตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 2 จะได้รับค่าบริ การส่ วนเพิ่มในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่ วน
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 3 จะได้รับค่าบริ การส่ วนเพิ่มในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ได้รับการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2
 รายได้ ประกันสังคมส่ วนเพิ่ม - อ้ างอิงตามค่ าสถิติการใช้ บริ การ: สํานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริ การส่ วนเพิ่มให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลักษณะความรุ นแรงของโรคและ
ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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ความถี่ในการใช้บริ การของผูป้ ระกันตน เป็ นต้น โดยอัตราค่าบริ การดังกล่าวที่โรงพยาบาลแต่ละแห่ งได้รับ
จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่ งเปรี ยบเทียบกับค่าสถิติของโรงพยาบาลที่เข้า
ร่ วมโครงการประกันสังคมทัว่ ประเทศ ซึ่งแบ่งรายได้ในกลุ่มนี้แบ่งเป็ น 3 ประเภทได้แก่
(1) รายได้ส่วนเพิ่มจากการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในซึ่งป่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง : เป็ นรายได้ค่าบริ การ
ประเภทใหม่ซ่ึงเริ่ มใช้ในปี 2555 สําหรับกรณีที่โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยใน (IPD) ซึ่งมี
อาการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
และต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผูป้ ่ วยใน
โดยสํานักงาน
ประกันสังคมใช้แนวทางการคํานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและกําหนดหน่วยที่ใช้เปรี ยบเทียบ คือ ค่านํ้าหนัก
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซึ่งกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวคือ อาการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 โดยตั้งแต่ปี 2555
สํานักงานประกันสังคมกําหนดค่าบริ การส่ วนเพิ่มในอัตรา AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 1/
(2) รายได้ส่วนเพิ่มตามอัตราการใช้บริ การของผูป้ ่ วยที่มีภาระเสี่ ยง : เป็ นรายได้ที่ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนการใช้
บริ การของผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสังคม 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มผูป้ ่ วยนอกที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้ อรัง 26
ประเภทตามที่สาํ นักงานประกันสังคมกําหนด (ให้น้ าํ หนัก 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสูง โรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคไตวายเรื้ อรัง เป็ นต้น และ กลุ่มผูป้ ่ วยในซึ่งมีอาการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคที่มีค่า AdjRWน้อยกว่า 2 (ให้น้ าํ หนัก 40%) โดยในปี 2554 สํานักงานประกันสังคมกําหนดค่า
กลางของอัตราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเสี่ ยงเท่ากับ 469 บาทต่อคนต่อปี และในปี 2555 มีการปรับลดค่า
กลางของอัตราจ่ายเงินเพิ่มตามภาระเสี่ ยงเหลือ 432 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากการแยกเกณฑ์กลุ่มโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงออกไปจ่ายตามรายได้ขอ้ (1) 2/ในปี 2556 จนถึงปี 2559 อัตราจ่ายเงินตามภาระเสี่ ยงยังคงเท่า
ปี 2555 คือ 432 บาทต่อคนต่อปี แต่มีการปรับเปลี่ยนอัตราส่ วนระหว่าง กลุ่มผูป้ ่ วยนอกที่เข้ารับการรักษา
โรคเรื้ อรัง 26 ประเภทตามที่สาํ นักงานประกันสังคมกําหนดเดิมให้น้ าํ หนัก 60% ปรับเพิ่มเป็ นนํ้าหนัก
90% และกลุ่มผูป้ ่ วยในซึ่งมีอาการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWน้อยกว่า 2 เดิมให้น้ าํ หนัก 40% ปรับ
ลดเป็ นนํ้าหนัก 10% และในปี 2560 ได้มีการปรับเพิ่มอัตราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็ น 447 บาท
ต่อคนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560
 รายได้ จากการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การให้บริ การรักษาพยาบาลบางประเภท
โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริ ษทั ฯ สามารถเบิกค่าบริ การได้ตามที่ให้บริ การรักษาแก่ผปู้ ่ วยจริ ง
ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าบริ การที่สาํ นักงานประกันสังคมกําหนดไว้
ซึ่งหากมีผปู้ ่ วยเข้าใช้บริ การเป็ น
จํานวนมาก จะเป็ นผลให้บริ ษทั ได้รับรายได้ในส่ วนนี้ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยการให้บริ การดังกล่าว อาทิเช่น

หมายเหตุ:
1
/ เนื่ องจากในปี 2555 ภาครัฐกําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุ นค่าบริ การดังกล่าวเป็ นจํานวนไม่เกิน 4,460 ล้านบาทซึ่งหากโรงพยาบาลที่เข้าร่ วม
โครงการประกันสังคมทัว่ ประเทศ ให้การรักษาผูป้ ่ วยในที่มีอาการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 เป็ นจํานวนมาก อาจ
ส่ งผลให้อตั ราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อAdjRWตํ่ากว่า 15,000 บาทต่อคนต่อปี ดงั นั้น บริ ษทั ฯ จึงการรับรู ้รายได้แบบอนุรักษ์นิยมโดยประเมินอัตรา
การจ่ายเงินเพิ่มต่อ AdjRW15,000 บาทต่อคนต่อปี
2
/ การลดอัตราจ่ายเงินเพิ่มของกรณี ภาระเสี่ ยง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑ์การจ่ายเงินตามอัตราการใช้บริ การในปี 2555ได้รับการชดเชยด้วย
รายได้จากการให้บริ การผูป้ ่ วยในซึ่งป่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู ง โดยคํานวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรื อเท่ากับ 2
ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมีบาํ บัดแก่ผปู้ ่ วยโรคมะเร็ ง การผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด การผ่าตัดใส่ อวัยวะ
เทียมในการบําบัดรักษาโรค การผ่าตัดสมอง เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเพิม่ ขึ้นเป็ นผลสื บเนื่องจาก (1) การเพิม่ ขึ้นของจํานวน
ผูป้ ระกันตนที่เลือกลงทะเบียนกับบริ ษทั ฯ (2) สํานักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริ การทางการแพทย์เหมา
จ่าย
และพิจารณาปรับปรุ งอัตราค่าบริ การส่ วนเพิ่มในส่ วนของการให้การรักษาผูป้ ่ วยในซึ่งป่ วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
เพื่อให้กลุ่มผูป้ ่ วยประกันสังคมได้รับบริ การที่มีคุณภาพที่เหมาะสม และ (3) จากการพัฒนามาตรฐานการให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีโอกาสให้บริ การผูป้ ่ วยตามโครงการประกันสัง คมที่เข้าข่ายภาระเสี่ ยง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสถิติอตั ราการใช้บริ การของผูป้ ่ วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ ยงอยูใ่ นระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลทัว่ ประเทศที่เข้าร่ วม
ระบบประกันสังคม บริ ษทั ฯ จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริ การดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ในส่ วนของรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริ การทางการแพทย์ที่ได้รับจากสํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) บริ ษทั ฯ ไม่เข้าร่ วมเป็ นผูใ้ ห้บริ การรักษาโรคทัว่ ไปกับ สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)
แต่บริ ษทั ฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่ วยบางประเภท ที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ให้บริ การรักษาแก่
ผูป้ ่ วยจริ ง ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าบริ การที่ สปสช. กําหนด ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลที่อยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าว อาทิเช่น การ
ให้บริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผูป้ ่ วยกรณี
อุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริ การผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็ นต้น และในปี 2556 ได้เพิ่มเรื่ อง
การให้บริ การผูป้ ่ วยหัวใจ โดยรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 26.40 ร้อยละ
19.91 และร้อยละ 11.68 ของรายได้จากโครงการภาครัฐในปี 2558 2559 และ ปี 2560 ตามลําดับ
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทุน”) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และค่าเสื่ อมราคา และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งในระหว่างปี 2558 2559
และ 2560 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จํานวน 2,082.17 ล้านบาท 2,468.54 ล้านบาท และ 2,633.10
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 66.0 ร้อยละ 67.9 และร้อยละ 67.9 ของรายได้หลัก ตามลําดับ
บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนต้นทุนต่อรายได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 67.30 อย่างสมํ่าเสมอเป็ นผลจากการที่บริ ษทั ฯ สามารถบริ หาร
จัดการต้นทุนได้มีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้นทุนหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป
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กาไรขั้นต้น

รายได้จากกิ จการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิ จการโรงพยาบาล
กาไรขั้นต้ น

2558
ล้ านบาท
3,154.92
(2,082.17)
1,072.75

ปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม
2559
2560
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
100.0
3,636.77
100.0
3,875.79
100.0
(66.0) (2,468.54)
(67.9) (2,633.10)
(67.9)
34.0
1,168.23
32.1
1,242.69
32.1

บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขั้นต้น ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขั้นต้นเป็ นจํานวน 1,072.75 ล้านบาท
1,168.23 ล้านบาท และ 1,242.69 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็ นอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 34.0 ร้อยละ 32.1 และร้อยละ
32.1 ตามลําดับ โดยอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นของบริ ษทั อยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกันอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นผลจากการบริ หารจัดการ
ต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ
รายได้ อนื่
บริ ษทั ฯ มีรายได้ประเภทอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบด้วย รายได้ค่า
เช่า รายได้ค่าสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้การอบรมผูช้ ่วยพยาบาล และรายได้อื่นๆ ซึ่งในระหว่างปี 2558
2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรายได้ประเภทนี้ต่าํ กว่าร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 425.89 ล้านบาท 493.82 ล้านบาท
และ 550.85 ล้านบาทตามลําดับโดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทน
พนักงานและจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ และการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริ หารประเภทอื่นๆ ซึ่ง
เป็ นผลสื บเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูป้ ่ วย
ทั้งนี้ สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารเปรี ยบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 13.4 ร้อยละ 13.5 และร้อย
ละ 14.1 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 ตามลําดับ โดยสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารใกล้เคียงกันแสดงถึง
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ แม้ว่าในปี 2560 มีการสรรหาบุคคลากร เข้ามาในบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของโครงการในอนาคตที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผูบ้ ริ หาร ค่าเสื่ อมราคา ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผูบ้ ริ หาร เป็ นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็ นสัดส่ วนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
50 ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งหมด
กาไรจากการดาเนินงาน
ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงานเป็ นจํานวน 670.76 ล้านบาท 695.51 ล้าน
บาท และ 712.47 ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็ นอัตรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ 21.1 ร้อยละ 19.0 และร้อยละ 18.3
ตามลําดับ
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ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อ โดยบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจํานวน 0.81 ล้านบาท 9.52 ล้านบาท และ 15.87 ล้านบาทในระหว่างปี 2558 2559 และปี 2560 บริ ษทั ใช้เงินกูร้ ะยะ
สั้นเป็ นครั้งคราวเพื่อบริ หารสภาพคล่อง
และใช้เงินกูร้ ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่รวมถึงการขยายพื้นที่
ให้บริ การ
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 2559 และ 2560 เป็ นจํานวน 131.62 ล้านบาท 121.01 ล้านบาท และ 130.82 ล้าน
บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ปี 2556 เป็ นต้นไปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็ นร้อยละ 20 ตาม
นโยบายของภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็ นการ
กระตุน้ เศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 538.38 ล้าน
บาท 564.29 ล้านบาท และ 565.44 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิอย่างต่อเนื่องเป็ นผลจาก (1) จํานวน
ผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้น (2) จํานวนผูป้ ระกันตนเพิ่มขึ้น (3) การเพิ่มศักยภาพในการรักษาและการรักษาโรคที่ยากขึ้นในแต่ละ
ศูนย์เฉพาะทางโรคต่างๆ (Excellent Center) (4) สถิติอตั ราการใช้บริ การของผูป้ ่ วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ ยงเพิ่มขึ้น และอยูใ่ น
ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริ การดังกล่าวเพิ่มขึ้น(5)
สัดส่ วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้บริ ษทั ฯสามารถควบคุมได้อย่างสมํ่าเสมอด้วยการรักษา
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิเป็ นร้อยละ 16.9 ร้อยละ 15.4
และร้อยละ 14.5 ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 ตามลําดับ ซึ่งบริ ษทั สามารถดํารงอัตรากําไรสุ ทธิให้อยูใ่ นระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลจากระบบการบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ โดยต้นทุนในการประกอบกิจ การ
โรงพยาบาลเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมมีสัดส่ วนร้อยละ 65.5 ร้อยละ 67.5 และ ร้อยละ 67.6 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมมีสัดส่ วนร้อยละ 13.4 ร้อยละ 13.5 และร้อยละ 14.1 ในระหว่างปี 2558 2559 และ
2560 ตามลําดับ
14.1.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
14.1.3.1 สินทรัพย์
สิ นทรั พย์ข องบริ ษ ัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ สิ นทรั พย์ห มุนเวียน (ได้แก่ เงิ นสด ลูก หนี้ ก ารค้า รายได้
ประกันสังคมค้างรับ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ เป็ นต้น) และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น) โดยสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจาํ นวน 3,559.61 ล้านบาท 4,517.88 ล้านบาท และ 4,951.18 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี
สัดส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนระหว่างร้อยละ 26.9 ถึงร้อยละ 38.0 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,353.33
ล้านบาท 1,334.91 ล้านบาท และ 1,332.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการลดลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นการลดลงของเงิน
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สดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับเป็ นส่ วนใหญ่ ควบคู่กบั การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจาํ นวน 2,206.28 ล้านบาท 3,182.97 ล้านบาท
และ 3,619.18 ล้านบาท ตามลําดับมีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2558 ถึง 2560 เป็ นการลงทุน
ตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริ การในอนาคต
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เป็ นจํานวน 228.88 ล้าน
บาท 279.67 ล้านบาท และ 272.48 ล้านบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลจากการขยายธุรกิจของ
บริ ษทั ฯอย่างไรก็ดี สัดส่ วนลูกหนี้การค้าค้างชําระโดยส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ ที่คงค้างไม่เกิน 3 เดือน อยู่ในอัตราร้อยละ 82 ของ
ลูกหนี้ การค้ารวมและระยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ ยลดลงแสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการจัดเก็บหนี้ ที่ดีข้ ึ นซึ่ งเป็ นผลจาก
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการดูแลลูกหนี้อย่างเข้มงวด รวมถึงมีนโยบายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการควบคุมและ
บริ หารลูกหนี้
กรณี ก ารตัดหนี้ สู ญ ฝ่ ายบัญ ชีก ารเงิ นจะส่ งเรื่ อ งให้ฝ่ายกฎหมายดําเนิ นการตามนโยบายบริ ษัทฯ และหากไม่
สามารถเรี ยกชําระหนี้ได้ จะขออนุมตั ิฝ่ายบริ หารเพื่อตัดจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหนี้ การค้า แสดง
ตามตารางดังนี้

อายุลู กหนีก้ ารค้ าคงค้ าง
อายุลูกหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เ กิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลู กหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

192.96
19.96
7.34
8.75
229.01
(5.35)
223.66

86.3
8.9
3.3
3.9
102.4
(2.4)
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

223.68
22.34
10.26
15.46
271.72
(6.26)
265.47

84.3
8.4
3.9
5.8
102.4
(2.4)
100.0

212.68
27.32
9.77
15.05
264.83
(6.63)
258.20

82.4
10.6
3.8
5.8
102.6
(2.6)
100.0

หน้ า 124

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่นของบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ ทวั่ ไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษ ัทฯ มีลูก หนี้ อื่ นเป็ นจํานวน 5.22 ล้านบาท 14.20 ล้านบาท และ 14.27 ล้านบาท
ตามลําดับ
รายได้ ประกันสังคมค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับ ได้แก่ รายได้ที่รอการจ่ ายชําระจากสํานักงานประกันสังคมทั้งหมดซึ่ งแบ่งเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
(1) รายได้ประกันสังคมค้างรับซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริ การ ได้แก่ (1.1) รายได้คา้ งรับที่อา้ งอิงตามอัตราการ
ใช้บริ การทางการแพทย์ท้งั หมด ซึ่ งเลิกใช้ต้ งั แต่ปี 2555 (1.2) รายได้คา้ งรับที่อา้ งอิงสถิติผปู้ ่ วยในที่ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่าย
สู ง (AdjRWมากกว่าหรื อ เท่ ากับ 2) ซึ่ งเริ่ มใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค ้า งรั บที่อ ้างอิ งสถิ ติผปู้ ่ วยที่มีภาระเสี่ ยง ทั้ง นี้
สํานักงานประกันสังคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผปู้ ่ วยจากโรงพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการประกันสังคมทัว่ ประเทศเพื่อใช้
ในการคํานวณการจ่ายค่าบริ การส่ วนเพิ่มดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่ งในภายหลัง ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะใช้สมมติฐานที่
เหมาะสมในการประมาณการรายได้ที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับในแต่ละงวด
(2) รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่นๆ เป็ นผลจากการให้บริ การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง
อาทิ การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมีบาํ บัดแก่ผปู้ ่ วยโรคมะเร็ ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด การผ่าตัดใส่
อวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค เป็ นต้น ซึ่ งภายหลังการให้บริ การรักษา บริ ษทั ฯ จะส่ งเอกสารหลักฐานการให้บริ การ
เพื่อประกอบการเบิกค่าบริ การจากสํานักงานประกันสังคมต่อไป
รายได้ประกันสังคมค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายได้ประกันสั งคมค้ างรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยในซึ่ งป่ วย
ด้วยโรคที่มคี ่าใช้จ่ายสูง
รายได้ทางการแพทย์ภาระเสี่ยงค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น
รวมรายได้ประกันสั งคมค้ างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้ประกันสั งคมค้ างรับ-สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
193.54 40.9% 192.77 44.8% 225.82 55.6%
132.18 28.0%
149.66 31.7%
475.38 100.5%
(2.58)
-0.5%
472.80 100.0%

136.41 31.7%
103.94 24.1%
433.12 100.6%
(2.58)
-0.6%
430.54 100.0%

52.03 12.8%
157.76 38.8%
435.61 107.3%
(29.47)
-7.3%
406.14 100.0%

รายได้ประกันสังคมค้างรับ ในปี 2559 ลดลง 42.27 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการปรับปรุ งการเบิกและจ่ายชําระเงิน
ของสํานักงานประกันสังคมที่รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น รวมถึงมีนโยบายการนําระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบE-Claims ที่ช่วยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการวางบิลให้รวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น และ ปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.49 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเพิ่ม
ค่าบริ การทางการแพทย์ของสํานักงานประกันสังคม คือ ตรวจสุ ขภาพผูป้ ระกันตน และทันตกรรม ในปี 2560
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ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษัทฯ มียา เวชภัณฑ์ และวัส ดุค งเหลื อ (“สิ นค้าคงเหลื อ”) เป็ น
จํานวน 103.09 ล้านบาท 109.64 ล้านบาท และ 118.88 ล้านบาท ตามลําดับ และในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีระยะเวลา
ขายสิ นค้าเฉลี่ยเป็ นจํานวน 16 วัน 16 วัน และ 16 วัน ตามลําดับการดํารงสิ นค้าคงคลังและระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยของ
บริ ษทั ฯอยูใ่ นอัตราที่สมํ่าเสมอ เนื่องจากระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
รายละเอียดสิ นค้าคงเหลือแต่ละประเภทแสดงดังตาราง

สิ นค้ าคงเหลื อ
ยา
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์ การแพทย์
วัสดุอื่น
รวม

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ
58.77
57.0
18.21
17.7
2.15
2.1
23.95
23.2
103.09
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
70.94
64.7
70.92
59.7
16.02
14.6
20.72
17.4
0.04
0.0
0.38
0.3
22.64
20.7
26.86
22.6
109.64
100.0 118.88
100.0

บริ ษทั ฯ ตั้งสํารองสิ นค้าคงเหลือเสื่อมสภาพจากการหมดอายุในระดับตํ่า เนื่องจาก บริ ษทั ฯ มีการบริ หารสิ นค้าคง
คลังอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทาํ การตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ ในคลังสิ นค้าและหอผูป้ ่ วยทุกเดือน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายยา จึงสามารถเปลี่ยนคืนยาที่ใกล้หมดอายุกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายได้
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นจํานวน 1,987.14 ล้านบาท
2,935.79 ล้านบาท และ 3,385.20 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั ฯ ลงทุนใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนเป็ นจํานวน 573.96 ล้าน
บาท 1,016.28 ล้านบาทและ 659.13 ล้านบาทตามลําดับซึ่งสิ นทรัพย์หลักที่บริ ษทั ฯ ลงทุนคือ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่ วนต่อขยาย เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริ การตามแผนงานของบริ ษทั ฯ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นจํานวน 19.08 ล้านบาท 17.09 ล้านบาท และ 15.75 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริ ษทั ฯ ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน

หน้ า 126

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

14.1.3.2 หนีส้ ิน
หนี้สินของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ หนี้สินหมุนเวียน (ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี เป็ นต้น) และหนี้สินไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็ นต้น) โดยหนี้สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจาํ นวน 590.56 ล้านบาท 1,294.36 ล้านบาท และ 1,478.48 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่ วนอยูร่ ะหว่างร้อยละ 69.27 ถึงร้อยละ 91.44 ของหนี้สินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็ นรายการที่มีสัดส่ วนสูงสุดในกลุ่มหนี้สิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ
2560 มีสัดส่ วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นต่อหนี้สินรวมร้อยละ 68.41 ร้อยละ 28.28 และร้อยละ 31.38 ตามลําดับ โดย
เจ้าหนี้การค้าหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งบริ ษทั ฯ จัดซื้อเพื่อให้บริ การทางการแพทย์
ในขณะที่เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและ
ส่ วนเพิ่มขยายอาคาร
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะสั้นประกอบด้วยเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี และตัว๋ สัญญาใช้เงิน ซึ่งบริ ษทั ฯ เบิกใช้เป็ นครั้งคราวเพื่อการ
บริ หารสภาพคล่องในการดําเนินการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินคงค้างเป็ นจํานวน 52.0 ล้านบาท 637.0 ล้านบาท และ 380.0 ล้านบาทตามลําดับ
เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นการกูย้ มื เพื่อวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยายพื้นที่การ
ให้บริ การ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างเป็ นจํานวน
26.3 ล้านบาท 164.5 ล้านบาทและ 472.3 ล้านบาทตามลําดับ
ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันรวมจํานวน 588 ล้านบาท แบ่งเป็ นภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่าย
ฝ่ ายทุนจํานวน 197 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานจํานวน 27 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ ายทุนประกอบด้วยภาระผูกพันเพื่อการลงทุนก่อสร้างอาคารเพื่อขยายพื้นที่การให้บริ การและเพื่อการซื้ออุปกรณ์
และเครื่ องมือทางการแพทย์และบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระในบริ ษทั ย่อยมูลค่า 364 ล้าน
บาท
14.1.3.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดจํานวน 2,965.01 ล้านบาท
3,130.37 ล้านบาทและ 3,299.84 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุจากการ
ที่บริ ษทั ฯ สามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราการทํากําไรมาอย่างต่อเนื่อง
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14.1.3.4 โครงสร้ างทางการเงิน
โครงสร้างทางการเงินของบริ ษทั ฯ มีความแข็งแกร่ ง โดยอัตราส่ วนนโยบายการเงินหลักของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 แสดงดังนี้
-

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น อยูใ่ นระดับ 0.20 เท่า 0.41 เท่า และ 0.45 เท่า ตามลําดับ
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อยูใ่ นระดับ 0.03 เท่า 0.26 เท่า และ 0.26 เท่า
ตามลําดับ
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย อยูใ่ นระดับ 828.21 เท่า 73.05 เท่า และ 44.89 เท่าตามลําดับ

หากพิจารณาเปรี ยบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯยังอยูใ่ นระดับที่ต่าํ แสดงให้เห็นถึงการดําเนิน
นโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทุน
ขยายกิจการในอนาคต
14.1.3.5 สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุ ปตามตาราง
(ล้ านบาท)
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดาเนินงาน
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด เพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด สิ้ นงวด

ปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
697.54
(608.30)
(327.92)
(238.68)
678.46
439.78

2559
705.26
(1,027.66)
323.98
1.57
439.78
441.36

2560
916.14
(594.14)
(349.36)
(27.36)
441.36
414.00

จากการเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 697.54
ล้านบาท 705.26 ล้านบาท เป็ น 916.14 ล้านบาท ตามลําดับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2560 เพิ่มขึ้นตามผลกําไร
จากการดําเนินงานและการรับชําระหนี้ที่ดีของบริ ษทั ฯ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 2.51 เท่า 1.22 เท่า
และ 1.30 เท่า ในขณะที่มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (Quick Ratio) ในระดับ 1.24 เท่า และ 0.66 เท่า และ 0.67 เท่า
ตามลําดับ ทั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่ วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริ ษทั ฯสูงมาก แสดงถึงศักยภาพ
ในการชําระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็ นอย่างดี
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วงจรเงินสด
ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดเฉลี่ยคิดเป็ น 43 วัน 37 วัน และ 31 วัน ตามลําดับ โดย
วงจรเงินสดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ต้องเตรี ยมเงินสดเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 วัน ซึ่งที่
ผ่านมาบริ ษทั ฯ บริ หารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็ นหลักโดยใช้เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อเสริ ม
สภาพคล่องเป็ นครั้งคราว
14.1.3.6 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity : ROE) โดยอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นในปี 2558 2559
และ 2560 คิดเป็ นร้อยละ 18.67 ร้อยละ 18.54 และร้อยละ 17.60 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นใกล้เคียงกันในแต่
ละปี สะท้อ นถึ ง ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย: อัตรากําไรสุ ทธิ (Net Profits Margin)อยู่ในอัตราที่
ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 คิดเป็ นร้อยละ 16.93 ร้อยละ 15.45 และร้อยละ 14.52 ตามลําดับ
14.2

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
สภาวะอุตสาหกรรมและจานวนประชากรในพืน้ ที่ให้ บริการ

โรงพยาบาลในกลุ่ม บริ ษทั ทั้ง 5 แห่ ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และในปี 2558 บริ ษทั มีการขยายพื้นที่การให้บริ การไปในจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และในปี 2559 ขยาย
พื้นที่บริ การไปในจังหวัดระยอง พื้นที่ดงั กล่าวมีพนักงานทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก และที่ผ่านมา มี
ประชากรโยกย้ายเข้าสู่พ้นื ที่อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นผลดีต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เนื่องจากมีฐานผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น ทั้งในส่ วนของกลุ่มโครงการประกันสังคมและกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไป
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะทําให้ธุรกิจด้านสุ ขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่ วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผปู้ ่ วยเข้ามาใช้บริ การในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริ การในระดับสูง รวมถึงการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในระดับ
ตํ่า เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีคุณภาพการรักษาใกล้เคียงกันทั้งนี้ แม้กลุ่มผูป้ ่ วยของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั โดยส่ วนใหญ่จะ
เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยภายในประเทศ แต่จากการที่บริ ษทั ฯ มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะด้าน ประกอบกับการที่
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่ งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ตั้งอยู่ในรั ศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบิน
สุ วรรณภูมิ จึ งคาดว่าบริ ษทั ฯ จะมีก ลุ่มลูก ค้าต่ างประเทศเพิ่มขึ้ นจาก AEC ในอนาคตและโรงพยาบาลจุ ฬารัตน์ 3 เป็ น
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในกลุ่ มบริ ษัทฯ ซึ่ งได้รับการรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission
International) และจะสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ชาวต่างชาติในเรื่ องคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เป็ นสากล
สัดส่ วนรายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ ไป
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51.2 ร้อยละ 54.9 และร้อยละ 57.6 ในปี 2558 2559 และ 2560
ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปเพิ่มขึ้นจาก 1,616.71 ล้านบาท
เป็ น 2,232.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.50 ต่อปี ในขณะที่จาํ นวนการใช้บริ การกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปประเภทผูป้ ่ วย
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นอกทีเ่ พิ่มขึ้นจาก 621,969 ครั้งในปี 2558 เป็ น 743,666 ครั้ง และ 804,167 ครั้งในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 13.71 ต่อปี ในขณะอัตราการเข้าใช้บริ การใหม่ของผูป้ ่ วยทัว่ ไปประเภทผูป้ ่ วยในเพิ่มขึ้นจาก 109 เตียงต่อวันใน
ปี 2558 เป็ น 138 เตียงต่อวันและ 143 เตียงต่อวันในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ หรื อเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.50 ต่อปี ซึ่ งใน
อนาคต บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่มจํานวนผูป้ ่ วยทัว่ ไปโดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การรักษาพยาบาลและเน้นการรักษาที่
ใช้ความเชี่ยวชาญพิเ ศษเฉพาะทาง และบริ ษัทมีแผนขยายและปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้มีความพร้อ มและเพียงพอกับ
ปริ มาณผูร้ ั บบริ ก าร พร้ อ มด้ว ยเครื่ อ งมือ อุ ปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย ตามแผนการขยายคาดว่าจะแล้ว เสร็ จ ทั้ง 3
โครงการภายในไตรมาส 4 ปี 2559 รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริ การ เช่น การให้บริ การศูนย์ความงามจุฬา
รัตน์-เลอนัวร์ การให้บริ การเฉพาะทางด้านโรคหัวใจครบวงจร เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กใน
การเจาะกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผปู้ ่ วยที่ทาํ ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั ประกันที่เป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปมีอตั รากําไรสู งกว่ารายได้จากโครงการภาครั ฐ ดังนั้น การเพิ่มสัดส่ วนรายได้จ ากกลุ่ มผูป้ ่ วย
ทัว่ ไป จะส่ งผลทางบวกต่อแนวโน้มกําไรของบริ ษทั ฯในอนาคต
การเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ
รายได้จากโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพของภาครัฐ เป็ นรายได้ที่มีสัดส่ วนสูงของบริ ษทั ฯ ซึ่งในปี 2558
ถึงปี 2560 รายได้ในส่ วนดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 48.8 และร้อยละ 42.4 ของรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล และหากนับรวมเฉพาะรายได้จากโครงการประกันสังคมจะคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.1 และ 37.4 ของรายได้
จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายสวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพของภาครัฐที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต อาจส่ งผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556เป็ นต้นไปเพื่อเป็ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึ่ง
นโยบายการลดอัตราภาษีดงั กล่าว ส่ งผลดีต่อผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
การเปลีย่ นแปลงเกณฑ์ อตั ราการจ่ ายค่าบริการทางการแพทย์ของสานักงานประกันสังคม
ในปี 2555 สํานักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริ การทางการแพทย์โดยรวม เพื่อให้โรงพยาบาลมี
ความพร้อมในการให้บริ การโรคที่มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญได้แก่
- การปรั บเพิ่มอัตราค่ าบริ การเหมาจ่ ายประกันสังคม: อัตราการเหมาจ่ายตามโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2551 เป็ น 1,404 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็ น 1,446
บาทต่อคนต่อปี ในปี 2555 เพิม่ ขึ้นเป็ น 1,460 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็ น 1,500 บาทต่อคนต่อ
ปี โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งโดยทัว่ ไป จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่
เกิน 3 ปี
- การเปลี่ยนแปลงค่ าบริ การเหมาจ่ ายส่ วนเพิ่มตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นับแต่เดือนกรกฎาคม 2555
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 2 จะได้รับค่าบริ การดังกล่าวในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่ วนโรงพยาบาลที่
ได้รับ HA ขั้นที่ 3 หรื อ JCI จะได้รับค่าบริ การดังกล่าวในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11ได้รับการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2
- การใช้ อัตราค่ าบริ การกรณี ให้ การรั กษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่ งป่ วยด้ วยโรคที่มีค่าใช้ จ่ายสูง: เป็ นรายได้ส่วนเพิ่ม
ประเภทใหม่ซ่ึงเริ่ มใช้ในปี 2555 สําหรับกรณีที่ผปู้ ่ วยมีอาการเจ็บป่ วยโรคที่มีความรุ นแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง
ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน
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และต้องเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน (IPD) โดยสํานักงานประกันสังคมใช้แนวทางการคํานวณตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่ วม (DRGs) ในการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและกําหนดหน่วยที่ใช้
เปรี ยบเทียบ คือ ค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ซึ่งหากผูป้ ่ วยในมีอาการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่มี
ค่า AdjRWมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าบริ การส่ วนเพิ่มจากสํานักงานประกันสังคม โดยในปี
2555 สํานักงานประกันสังคมกําหนดอัตราการเบิกเพิ่ม AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริ การตามอัตราการใช้ บริ การของผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ ยง: อัตราค่าบริ การตามภาระ
เสี่ ยงจาก 432 บาทต่อคนต่อปี และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ปรับเพิ่มเป็ นอัตรา 447 บาทต่อคนต่อปี

โดยสรุ ป บริ ษทั ฯ ได้รับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อตั ราการจ่ายเงินข้างต้น โดยรายได้จากโครงการ
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นจาก 3,273 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2558 เป็ น 3,612 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2560โดยภาครัฐจะเป็ นผูก้ าํ หนด
เกณฑ์ค่าบริ การประเภทต่างๆ ของโครงการประกันสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริ การรักษา
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานทางบัญชี
เพื่อให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรี ยบเทียบได้กบั งบการเงินในระดับนานาชาติ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี
บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
และอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั
ขอรั บรองว่ า ข้อ มูล ดังกล่ าวถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ ทาํ ให้ผูอื่ น สําคัญ ผิด หรื อ ไม่ข าดข้อ มูล ที่ ค วรต้อ งแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้า เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบต่ อ การจัด ให้บริ ษท
ั มีระบบการเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ดี เพื่อ ให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อการจัดให้บริ ษท
ั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อ มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่ อ
ผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์
2 นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์

การรั บรองความถูกต้ องของข้อมูล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลายมือชื่อ
.........นายกาพล พลัสสิ นทร์ ..........
.....นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ ......
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เอกสารแนบ 1
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

1. นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์
ประธานกรรมการบริ ษทั
และประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

68

-

Mini MBA in Health
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director
Accreditation Program
(DAP) Class 2011 Thai
Institute of Directors

368,587,850 หุ ้น
(3.35%)

2. นายแพทย์กาํ พล พลัสสิ นทร์
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ

65

-

253,720,200 หุ ้น
(2.31%)

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตรธรรมาภิบาล
ผูบ้ ริ หารทางการแพทย์
รุ่ น 1 สถาบัน
พระปกเกล้า 2555
- Director
Accreditation Program
(DAP) Class 2011 Thai

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
พี่ชายนายแพทย์กาํ พล
พลัสสิ นทร์,
นางกอบกุล
ปั ญญาพล และ
นางสาวกรรณิ กา
พลัสสิ นทร์

น้องชายนาย
เกรี ยงศักดิ์
พลัสสิ นทร์,
นางกอบกุล
ปั ญญา
และพี่ชาย
นางสาวกรรณิ กา
พลัสสิ นทร์

ช่วงเวลา

2547- ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2557 ‟ ปั จจุบนั
2556 ‟ ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2546- ปั จจุบนั
2519 ‟ ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2557 ‟ ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2546- ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด
บริ ษทั อีลิคอน จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากด
บริ ษทั ไทยแอมดอน จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

-

-

-

-

-

-

-

Institute of Directors
หลักสู ตรการบริ หาร
จัดการความมัน่ คงขั้น รุ่ น
ที่ 5 วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักรไทย
หลักสู ตรวิทยาการ
ประกันภัยขั้นสู ง (วปส.)
รุ่ นที่ 4/2557
หลักสู ตรนักบริ หาร
ระดับสู ง ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่ นที่ 5
หลักสู ตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสู ตร วตท. รุ่ นที่
20 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
หลัสูตรนักบริ หาร
การเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสู ง (บงส) รุ่ นที่ 3
Global Business

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)

ช่วงเวลา

2548- ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั จุฬารัตน์ไตเทียม จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

3. นายอภิรุม ปั ญญาพล
กรรมการบริ ษทั

66

4. นายแพทย์วชิ ิต ศิริทตั ธํารง
กรรมการบริ ษทั

58

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

Leaders รุ่ นที่ 1
-การปฏิรูปธุ รกิจและสร้าง
เครื อข่ายนวัตกรรม รุ่ นที่ 1
- อัสสัมชัญพาณิ ชย์
- บ.ภ.
- บ.ว.
- Director
Accreditation Program
(DAP) Class 2011 Thai
Institute of Directors

-แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วุฒิบตั รศัลยศาสตร์ ออโธปิ
ดิกส์
-Director Accreditation
Program (DAP) Class 2011
Thai Institute of Directors

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

1,127,189,050 หุ ้น
(10.25%)

6,208,800 หุ ้น
(0.06%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)

สามีนางกอบกุล
ปั ญญาพล

ไม่มี

ช่วงเวลา

2547- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2556 ‟ ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2541 ‟ ปั จจุบนั
2535 ‟ ปั จจุบนั
2531 ‟ ปั จจุบนั
2528 ‟ ปั จจุบนั
2547 ‟ ปั จจุบนั
2557 ‟ ปั จจุบนั
2556 ‟ ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2555 ‟ ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั ไทย แอมดอน จํากัด
บริ ษทั สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ปั ญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ศมลกิจ จํากัด
บริ ษทั ซีเม็ธ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั ไทย แอมดอน จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และ
กรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง

63

-แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิบตั ร ศัลยศาสตร์ ยูโร
วิทยาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-Mini MBA in Health คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-หลักสู ตรการบริ หารงาน
โรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-Director Accreditation
Program (DAP) Class 2011
Thai Institute of Directors
-หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 4 (ปธพ.)

13,459,500 หุ ้น
(0.12%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่วงเวลา

2547 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2558 ‟ ปั จจุบนั
2557 ‟ ปั จจุบนั
2556 ‟ ปั จจุบนั
2555 ‟ ปั จจุบนั
2547-2558
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ ษทั , กรรมการบริ หาร
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,4,5
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั ไทย แอมดอน จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

6. นางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์
กรรมการบริ ษทั และ
กรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง

63

1,994,750,400 หุน้
(18.13%)

7. นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการบริ ษทั

67

-ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
โรงเรี ยนพระกุมารเยซูวทิ ยา
Director Accreditation
Program (DAP) Class 2011
Thai Institute of Directors
-หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 3
-หลักสู ตรการบริ หารจัดการ
ด้านความมัน่ คงขั้นสู ง รุ่ นที่
7
- ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ โรงเรี ยนพระ
กุมารเยซูวทิ ยา
- Director
Accreditation Program
(DAP) Class 2011 Thai
Institute of Directors

932,656,600 หุ ้น
(8.48%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
น้องสาวนายแพทย์
กําพล พลัสสิ นทร์ ,
นายเกรี ยงศักดิ์
พลัสสิ นทร์ และ
นางกอบกุล
ปั ญญาพล

ภรรยานายอภิรุม
ปั ญญาพล และ
น้องสาว
นายเกรี ยงศักดิ์
พลัสสิ นทร์
พี่สาวนายแพทย์กาํ พล
พลัสสิ นทร์ และ
นางสาวกรรณิ กา
พลัสสิ นทร์

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

2547- ปั จจุบนั
2527- ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสโก้-ไทย จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

2547 ‟ ปั จจุบนั
2535 ‟ ปั จจุบนั
2531 ‟ ปั จจุบนั
2541 ‟ ปั จจุบนั
2528 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปั ญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ศมลกิจ จํากัด
บริ ษทั สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ซีเม็ธ จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

8. นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กูล
กรรมการบริ ษทั และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง
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9. นายมานิ ต เจียรดิฐ
กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

69

-

-

-

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(บัญชี) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Director
Accreditation Program
(DAP) Class 87/2011
Thai Institute of
Directors
B.A (Economics and
Accounting) Claremont
Men’s College (ปั จจุบนั
Claremont McKenna
College)
Audit Committee
Program (ACP) Class
36/2011 Thai Institute of
Directors
Director
Accreditation Program
(DAP) Class 87/2011
Thai Institute of

49,552,150 หุ ้น
(0.45%)

700,000 หุน้
(0%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

2547 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

2555 - ปั จจุบนั

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2553 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2558 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ไลเซนส์ทูคิว จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

-

10. นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
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-

-

-

-

Directors
Director Certification
Program (DCP)
187/2014 Thai. Institute
of Directors.
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบันฑิต
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี วทบ.
(บัญชี) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Director
Accreditation Program
(DAP) Class 97/2012
Thai Institute of
Directors
Advanced Audit
CommitteeProgram(AA
CP)สถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย(IOD)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

2555- ปั จจุบนั
2559 ‟ปั จจุบนั
2559 ‟ปั จจุบนั
2559 ‟ปั จจุบนั
2539 - 2557

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ภูผาชําทอง จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

-

11.นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

66

-

-

-

-

Audit Committee
Program (ACP) Class
45/2013 Thai Institute of
Directors
ปริ ญญาตรี วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Audit Committee
Program (ACP) Class
41/2012 Thai Institute of
Directors
Director
Accreditation Program
(DAP) Class 97/2012
Thai Institute of
Directors
Role of the Chairman
Program (RCP) Class
37/2015 Thai Institute of
Directors

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

2555 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2532 ‟ 2557
2557 ‟ ปั จจุบนั
2558 ‟ ปั จจุบนั
2556 ‟ ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคม
ประธานแผนกกีฬาบริ ดจ์

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
สมาคมกีฬาบริ ดจ์แห่ งประเทศไทย
ราชกรี ฑาสโมสร (RBSC)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

12 นายแพทย์พนิ ิ จ กุลละวณิ ชย์
กรรมการบริ ษทั และกรรมการ
อิสระ และ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

74

-

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

M.B.Ch.B. (Leeds)
D.T.M.&H.
(Liverpool)
MRCP. (UK)
FIMS.
FAMM.
FACG.
FACP. (Hon.)
FRACP. (Hon.)
FRCPI.
FAMS.
FRCP. (Glasgow,
Edinburgh, London,
Thailand)
สถาบันจิตวิทยาความ
มัน่ คง หลักสู ตรการ
ปฎิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ าย
อํานวยการ รุ่ นที่ 40
ปรอ.4
ปปร.14
สวปอ.มส.3

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่วงเวลา

2555 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ผูช้ ่วยเลขาธิ การสภากาชาดไทย
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา
คนที่สอง ด้านวิชาการ / ที่ปรึ กษา
คณะกรรมาธิ การพัฒนาสังคมและกิจการ
เด็กเยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส วุฒิสภา / อนุ กรรมการ อนุ
กรรมาธิ การด้านประชากรและการพัฒนา
ที่ปรึ กษาต่างประเทศราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่ งลอนดอน

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
สภากาชาดไทย
วุฒิสภา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่ ง
กลาสโกว์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

13.นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์
โกศล
กรรมการบริ หารและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การ, ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และ
ประธานกรรมการลงทุนและ
การบริ หารความเสี่ ยง

65

14. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
กรรมการบริ หาร และรอง
กรรมการผูจ้ ดั การ, ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
กรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง

-

-

64

-

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศิ
นทร์
วุฒิบตั รอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบตั รโรคข้อ
มีเพิ่ม
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบตั รวิสัญญี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสู ตรกล
ยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรและ
องค์การสู่ การแข่งขัน
VUCA world
(CPO.รุ่ นที่ 7)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่วงเวลา

ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2557 ‟ ปั จจุบนั
2547 ‟ ปั จจุบนั

ไมมี

ไม่มี

ปั จจุบนั
2559 ‟ ปั จจุบนั
2557 ‟ ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 ‟ ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

กรรมการบริ หารและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หารและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
บริ ษทั ปิ่ นสารคาม จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

15. นางวันดี พิศนุ วรรณเวช
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารและ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

47

- บริ หารธุรกิจมหาบัญฑิต
(บธ.ม.), Master of
Business (M.B.A)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ สาขาการ
บัญชีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- Director Certification
Program (DCP)
187/2014 Thai. Institute
of Directors.
- Director
Accreditation Program
(DAP) Class 97/2012
Thai Institute of
Directors
- Company Secretary
Program(DSP)50/2013
Thai Institute of

855,150 หุน้
(0.01%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่วงเวลา

2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2555 ‟ 2560
2557 ‟ ปั จจุบนั
2550 ‟ 2554

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
กรรมการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีการเงินและ
สารสนเทศ

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
(2)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
(3)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
(4)

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
(5)

Directors
- Company Reporting
Program(DRP)7/2013
Thai Institute of
Directors
-สู ตรประกาศนี ยบัตรธรร
มาภิบาลทางการ แพทย์
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 2

16. นางประคอง วิจกั ขโณดม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

58

-

ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

หน้ า 145

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
ข้อมูลของการดารงตาแหน่ ง

1

2

3

4

5

6

รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี ดงั นี้
7
8
9
10
11

12

13

14
บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง

15

16

17

18

ปัญญาพล
อินเตอร์ โฮลดิง้

ศมลกิจ

สตีลลิ้งค์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ซี เม็ธ

เอสโก้-ไทย

มุ่งพัฒนาอินเตอร์
แนชชัน่ แนล

คิงส์เมนซี.
เอ็ม.ที.ไอ.

ไลเซนส์ทคู ิว

/

/

/

/,M

/

/

/

/

บริ ษทั ย่อย
Name

บริ ษทั

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์
นายอภิ รุม ปัญญาพล
นายแพทย์วชิ ิต ศิริทตั ธารง
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
นางกอบกุล ปัญญาพล
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
น.ส.กรรณิ กา พลัสสิ นทร์
นายมานิ ต เจียรดิฐ
นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์

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

11
12
13
14
15
16

นายสมยศ ญาณอุบล
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
นางวันดี พิศนุ วรรณเวช
คุณประคอง วิจกั รขโนดม

/,AC
/
//,///
//,///
///
///

คอนวีเนี ยนซ์
ฮอสพิทอล
/
/,C,M
/
/
/

บางปะกงเวชชกิจ
/
/,C,M
/
/
/

โรงพยาบาล
จุฬารัตน์อาคเนย์
/
/,C,M
/
/
/

ไทยแอมดอน

ชลเวช

จุฬารัตน์ระยอง

/
/,C,M
/
/
/

/
/,C,M
/
/
/

/

รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จุฬารัตน์แพรกษา
/,C,M

/

/
/,C,M

อีลิคอน
/,M
/

/

/
/,AC

/
C

/
/
/

/

หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริ ษทั , C คือประธานกรรมการบริ หาร, AC คือกรรมการตรวจสอบ, / คือกรรมการบริ ษทั , // คือกรรมการบริ หาร, /// คือผูบ้ ริ หาร, M คือ กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริ ษทั C คือประธานกรรมการบริ หาร AC คือกรรมการตรวจสอบ / คือกรรมการบริ ษทั // คือ กรรมการบริ หาร /// คือ ผูบ้ ริ หาร M คือ กรรมการผูจ้ ดั ก

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3

หน้ า 147

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมินนี้จดั ทําโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก




1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนด
และบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
2

บริษัทควรก ําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

เอกสารแนบ 3 หน้ า 2













ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

คาถาม
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2.

ใช่

ไม่ใช่



คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้



2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ใน
จานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรม
การควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม



ไม่ใช่

3.
ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



เอกสารแนบ 3 หน้ า 3

ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ



4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่ อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



ไม่ใช่

5.
องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ
ในกรณีที่จาเป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะ
สั้นและระยะยาวของบริ ษทั



5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



เอกสารแนบ 3 หน้ า 4

ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร

ใช่

ไม่ใช่







7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วม
รับความเสี่ ยง (sharing)



เอกสารแนบ 3 หน้ า 5

ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

8. องค์กรได้ พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา



ไม่ใช่

รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต



8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
กาหนดไว้

ที่



9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว

เอกสารแนบ 3 หน้ า 6







ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการ
ลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษทั อนุ มตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรื อมี
การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น



10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ



10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

ใน



11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
เหมาะสม



ความ

11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ไม่ใช่



12. องค์กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาส
หรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรม
นั้น



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)



12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกาหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ต้องตอบข้ อนี)้



12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั ิโดย
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล



13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด



13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น



13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง ในการควบคุม
ภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ใช่




14. องค์กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูล
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ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

อื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline)
ได้อย่างปลอดภัย



15. องค์กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
คาถาม



15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กร



ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้
อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หาร
และพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่
ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั



16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู้และความสามารถ
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ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing,
IIA)



ไม่ใช่

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย ที่กาหนดไว้อย่างมี
นัยสาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ ม
ดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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ไม่ใช่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4

หน้ า 159

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ ผู้สอบบัญชี
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จํากัด
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จํากัด
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
บริ ษทั ไทย แอมดอน จํากัด
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จํากัด นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จํากัด
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จํากัด นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
1,500,000.00
600,000.00
600,000.00
150,000.00
200,000.00
350,000.00
400,000.00
100,000.00
100,000.00
4,000,000.00

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี

รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอืน่
(non-audit service)

รวมค่าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

ผู้ให้ บริการ

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่
ส่ วนทีจ่ ่ ายไปใน ส่ วนทีจ่ ะต้อง
ระหว่างปี บัญชี จ่ ายในอนาคต

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลข้างต้น
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่ มีขอ้ มูลการให้บริ การอื่นที่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า สํานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด ที่ขา้ พเจ้าทราบ
และไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น
 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
เมื่อปรับปรุ งข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง
ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ขา้ พเจ้า
สํานักงานสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และสํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ...นางสาวมณี รั ตนบรรณกิจ....
(นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ)
สังกัด สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีของ บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด(มหาชน)
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