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สารจากประธาน กรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
พอใกล้จะสิ้นปี 2018 ข้าพเจ้าบังเกิดความกังวลว่า  
ผลประกอบการของ CHG ปีนี้   อาจจะไม่ถึงเป้าที่ได้
คาดคะเนไว้  รายได้ทลี่ ดลงจากการดูแลผูป้ ว่ ยประกันสังคม  
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสองสาขาใหม่ในปี
2018 เป็นเหตุแห่งความวิตกกังวลของข้าพเจ้าในครั้งนี้
บังเอิญรายได้จากผูป้ ว่ ยแผนกเงินสดและประกันชีวติ
กลับมาดีวันดีคืน  จนในที่สุดข้าพเจ้าก็สามารถคลาย
กังวลจากสาเหตุนี้ได้
ด้วยผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสที่จะเสนอให้ ที่ประชุมนี้ได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลอีกครั้งหนึ่งจากผลประกอบการปี 2018
ซึ่งได้มีการจ่ายปันผลระหว่างการไปแล้วเดือนกันยายน
2018
ปี 2019 เป็นปีที่ CHG น่าจะได้บนั ทึกเป็นประวัตศิ าสตร์
ว่าได้มอี นุมตั กิ ารก่อสร้างศูนย์มะเร็งและรังสีรกั ษาเพือ่ ให้
บริการกับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง  ทจี่ ะได้เข้าถึงวิธกี ารรักษาทีด่ ที สี่ ดุ
จากเครือ่ งมือทีส่ ดุ ล�ำ้ ยุค  เครือ่ งแรกทีจ่ ะมีในโรงพยาบาล
เอกชนในภาคพื้นนี้   ด้วยเงินลงทุนกว่า 250 ล้านบาท  
CHG ก�ำลังสร้างศูนย์รักษามะเร็งบนถนนกิ่งแก้ว  ใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ   ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของเครื่องฉายรังสี
Linac Electa  ผู้ป่วยที่ต้องฉายรังสีเพื่อการรักษามะเร็ง  
ไม่วา่ จะพบเจอในต�ำแหน่งไหนของร่างกาย  สามารถจะเข้า
รับการรักษาด้วยการฉายรังสีในปริมาณทีพ
่ อดีกบั ขนาด
ของมะเร็งทีเ่ ป็นไปด้วยความแม่นย�ำ  ตรงเป้า  โดยสามารถ
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ลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่เคยเป็นจากรังสี
ข่าวดีก็คือผู้ป่วยที่มารักษาที่ศูนย์สามารถกลับบ้านได้
หลังจากรับการบ�ำบัดเสร็จแล้วในแต่ละครั้ง
ในขณะที่ CHG ยังมีโครงการการขยายเข้าไปในพื้นที่
ใหม่ๆที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น   เรายังคงมุ่งเป้าไปที่เขต
EEC (เขตการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก Eastern Economic Corridor : EEC ที่ครอบคลุม
พืน้ ทีส่ ามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอืน่ ทีต่ ดิ ต่อหรือเกีย่ วข้อง)  
เพื่อหวังผลในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเพิ่มความ
สะดวกให้บุคลากรที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อแนะน�ำแนวการ
ด�ำเนินชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อสุขพลานามัยที่ดี อย่างที่เราได้
ท�ำมาตลอด
ส่วนการที่ CHG จะเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน กุญแจส�ำคัญ
อยู่ที่การมีธรรมภิบาลในองค์กรซึ่ง CHG ได้ประกาศว่า
จะเป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาลในทุกระดับชัน้ โดยได้นำ� มา
เป็นค่านิยมส่วนหนึ่งขององค์กร
ข้าพเจ้าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกๆท่านที่ได้มอบความ
มั่นใจและความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ เราขอท�ำ
หน้าที่ของเราด้วยความรับผิดชอบ สมดังความคาดหวัง
ของท่าน ขออ�ำนวยพรให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองและ
สุขภาพแข็งแรงตลอดปี
ส�ำหรับผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกๆท่าน  เรารูส้ กึ เป็นหนี้
ทีท่ า่ นได้ทมุ่ เททัง้ แรงกายแรงใจและมุง่ มัน่ ให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ  

ซึ่งเปรียบเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวให้พวกเราเป็นปึกแผ่น
เดียวกัน ภายใต้คำ� ขวัญ  “I CARE” for Patient’s Safety.
ขอบคุณและขอให้ท่านประสบความส�ำเร็จในพันธกิจ
ที่พวกเราร่วมกันเชิดชู
ขอแสดงความนับถือ

เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

ตามปณิธานและความตั้งใจที่จะเป็น “Star of the
East” ของกลุม่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์นบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า 6 ปี แล้วที่เราเดินตามความตั้งใจด้วยผล
การด�ำเนินการที่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ใน
ปี 2561นี้ เรามีการเติบโตด้านรายได้ ในทุกกลุ่มลูกค้า
จากโรงพยาบาลทั้งหมด 9 สาขา โดยเป็นโรงพยาบาล
ใหม่ 2 สาขาทีเ่ ราได้ขยายการเติบโตไปในจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 2 สาขา ได้เปิดให้บริการเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้วในช่วงกลางปี และปลายปี 2561 ท�ำให้เสริม
ความแข็งแกร่งให้เราเป็นดาวเด่นในภาคตะวันออกได้
อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามส�ำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ทั้ง 2
สาขา ในจังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
เนื่ อ งจากน้ อ งใหม่ อ ย่ า งโรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ 304
อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลที่มีท�ำเลที่ตั้งไกลที่สุดในกลุ่ม
ท�ำให้ต้องเผชิญความท้าทายด้านบุคลากรทางการ
แพทย์ รวมถึงน้องเล็กที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อสิ้นเดือน
พฤศจิกายนอย่างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราก็พบ
กับอุปสรรคด้านการเดินทาง เนือ่ งจากโครงการท�ำถนน
สายหลักหมายเลข 304 ได้ด�ำเนินการผ่านช่วงหน้าโรง
พยาบาลพอดี ท�ำให้โรงพยาบาลเข้าถึงได้ยากในช่วงต้น
ของการเปิดให้บริการนี้ ซึง่ ความท้าทายทีไ่ ด้กล่าวมาข้าง
ต้นนี้ทีมผู้บริหารได้มีการศึกษาและวางแผนยุทธศาสตร์
ไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดการณ์ว่าปี 2562 นี้
ความท้าทายเหล่านี้จะถูกพิชิตลง
ส�ำหรับมุมมองและแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตเรามอง
ว่า นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุขหลายประการยังคงมีความไม่แน่นอนและไม่
สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ทั้งเชิง
บวกและเชิงลบ เราจึงมุ่งรักษาความสมดุลของสัดส่วน
ลูกค้า ระหว่างลูกค้าทั่วไปและลูกค้าในโครงการภาครัฐ
เพื่อเสถียรภาพของผลการด�ำเนินงาน นอกจากนี้เรายัง
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ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวติ ในปัจจุบนั เพือ่ วางแผนการให้บริการต่างๆของ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในอนาคต ซึ่งจากข้อมูลและ
ประสบการณ์ ใ นการด� ำเนิ น งานพบว่ า พฤติ ก รรมผู ้
บริโภคในปัจจุบันชอบความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมากขึน้ การเข้ามารักษาโรคเฉพาะทางในศูนย์
เฉพาะทางครบวงจรจึงเป็นทีน่ ยิ ม ซึง่ ในกลุม่ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ของเราได้ประสบความส�ำเร็จจากการเปิดศูนย์
เฉพาะทางโรคหัวใจครบวงจร 24 ชัว่ โมง แห่งแรกในจังหวัด
สมุทรปราการและภาคตะวันออก ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะ
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาโรคเฉพาะทางแบบ
ครบวงจร โดยในปี 2562 นี้ เราจะมีการด�ำเนินการ
ก่อสร้างและเปิดให้บริการศูนย์เฉพาะด้านโรคมะเร็งครบ
วงจรพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแห่งแรกใน
จังหวัดสมุทรปราการและภาคตะวันออก ภายใต้ชื่อ โรง
พยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ เพื่อให้
บริการคัดกรองและรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรให้แก่
ลูกค้าทัว่ ไปและลูกค้าคู่สญ
ั ญา ซึง่ เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
ศูนย์มะเร็งและรังสีรกั ษาสุวรรณภูมจิ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็งในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ภาคตะวันออกให้
สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ใ นปี 2562 โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ 3
อินเตอร์ ได้ขยายศักยภาพการให้บริการศูนย์หัวใจครบ
วงจร เข้าสู่พื้นที่ภาครัฐ โดยเราได้ชนะการประกวดราคา
จ้างบริการ การรักษา การท�ำหัตถการผู้ป่วยโรคหัวใจ
ขาดเลือด และกลุ่มโรคหัวใจอื่นของโรงพยาบาลบางพลี
ซึง่ เป็นโรงพยาบาลรัฐทีอ่ ยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ท�ำให้หนุนการเติบโตด้าน
รายได้ และเพิ่มช่องทางการขยายฐานลูกค้าในโครงการ
ภาครัฐอีกหนึ่งช่องทาง
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่มี
ให้กบั กลุม่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์เสมอมา และขอขอบคุณ
คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มโรง

พยาบาลจุฬารัตน์ทกุ ท่าน ทีท่ มุ่ เทและตัง้ ใจท�ำงานตลอด
ทัง้ ปี 2561 ทีผ่ า่ นมา พวกเราชาวจุฬารัตน์จะร่วมกันมอบ
การบริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับบริการเพื่อการ
เติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักการดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

                              นพ.ก�ำพล พลัสสินทร์
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รายชื่อกรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์

นายอภิรุม ปัญญาพล

• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง

นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

• กรรมการบริษัท

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 และ 5
• กรรมการลงทุนและการบริหารความเสีย่ ง

• กรรมการบริษทั
• กรรมการลงทุนและการบริหารความเสีย่ ง
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นางกอบกุล ปัญญาพล

นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล

นายมานิต เจียรดิฐ

• กรรมการบริษัท

• กรรมการบริษัท
•  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการลงทุนและการบริหารความเสีย่ ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมยศ ญาณอุบล

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

• กรรมการบริษทั
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการลงทุนและการบริหารความเสีย่ ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
   ค่าตอบแทน
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (69 ปี)
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
368,587,850 หุ้น (3.35%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์,นางกอบกุล
ปัญญาพล และ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
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• 2547- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ�ำกัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
• 2546- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด
• 2519 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีลิคอน จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายนายเกรียงศักดิ์   พลัสสินทร์, นางกอบกุล  
ปัญญาพล และพี่ชายนางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายแพทย์กำ� พล พลัสสินทร์ (66 ปี)
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่น 1
สถาบันพระปกเกล้า 2555
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011
Thai Institute of Directors
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้น รุ่นที่ 5
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยขัน้ สูง (วปส.) รุน่ ที่ 4/2557
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
(นมธ.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
(บงส) รุ่นที่ 3
- Global Business Leaders รุ่นที่ 1
- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ศูนย์มะเร็ง สุวรรณภูมิ
• 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ�ำกัด
• 2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกด
• 2546- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด
• 2548- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท จุฬารัตน์ไตเทียม จ�ำกัด

253,720,200 หุ้น (2.31%)
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายอภิรุม ปัญญาพล (67 ปี)
กรรมการบริษัท
และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- อัสสัมชัญพาณิชย์
- บ.ภ.
- บ.ว.
- Director Accreditation Program (DAP)
Class 2011 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1,127,189,050 หุ้น (10.25%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามีนางกอบกุล ปัญญาพล
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• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ไทย แอมดอน จ�ำกัด
• 2541 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• 2531 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ศมลกิจ จ�ำกัด
• 2528 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีเม็ธ จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง (59 ปี)
กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011
Thai Institute of Directors

• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ไทย แอมดอน จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
6,300,000 หุ้น (0.06%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ (64 ปี)
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1, 3,5
และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  วฒ
ุ บิ ตั ร ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• Director Accreditation Program (DAP) Class 2011
Thai Institute of Directors
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
11,859,500หุ้น (0.11%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท  
บริษัท ศูนย์มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
• 2558 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2,3,4,5
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
• 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ไทย แอมดอน จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2527- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท เอสโก้-ไทย จ�ำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ ( 64)
กรรมการบริษัท และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
• Director Accreditation Program (DAP) Class
2011 Thai Institute of Directors
• หลักสูตรประกาศนียบัตร  ธรรมาภิบาลทางการ
แพทย์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
รุ่นที่ 7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1,994,750,400 หุ้น (18.13%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องสาวนายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์, นายเกรียงศักดิ์
พลัสสินทร์ และนางกอบกุล ปัญญาพล

รายงานประจำ�ปี
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นางกอบกุล ปัญญาพล (68 ปี)
กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
• Director Accreditation Program (DAP) Class
2011 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
927,156,600หุ้น (8.48%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ภรรยานายอภิรุม ปัญญาพล และน้องสาว
นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์
พี่สาวนายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์ และ
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

18
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• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• 2531 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ศมลกิจ จ�ำกัด
• 2541 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2528 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ซีเม็ธ จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู (62 ปี)
กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP)
Class 87/2011 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
49,552,150 หุ้น (0.45%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายมานิต เจียรดิฐ (70 ปี)
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• B.A (Economics and Accounting) Claremont
Men’s College (ปัจจุบัน Claremont McKenna
College)
• Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011
Thai Institute of Directors
• Director Accreditation Program (DAP) Class
87/2011 Thai Institute of Directors
• Director Certification Program (DCP) 187/2014
Thai. Institute of Directors.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
700,000 หุ้น (0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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• 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ แลประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัทไลเซนส์ทูคิว จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายสมยศ ญาณอุบล (63 ปี)
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• 2555- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 –ปัจจุบัน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 –ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 –ปัจจุบัน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2539 - 2557
กรรมการบริษัท
บริษัท ภูผาช�ำทอง จ�ำกัด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบันฑิต  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) Class
97/2012 Thai Institute of Directors
• Advanced Audit CommitteeProgram(AACP)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• Audit Committee Program (ACP) Class 45/2013
Thai Institute of Directors
• Ethical Leadership Program (ELP) 1/2017 Thai
Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
รายงานประจำ�ปี
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (67 ปี)
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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• 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2532 – 2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ�ำกัด  (มหาชน)
• 2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ�ำกัด  (มหาชน)
• 2558 – ปัจจุบัน
นายกสมาคม
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
• 2556 – ปัจจุบัน
ประธานแผนกกีฬาบริดจ์
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC)
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอ�ำนวยการแข่งม้า
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC)
• 2559 - 2561
อุปนายก
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายแพทย์พนิ จิ กุลละวณิชย์ (75ปี)
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ และ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• 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)
• สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรการปฎิบัติการ
จิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 40
• ปรอ.4 , ปปร.14  , สวปอ.มส.3

• 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)บริษัท
• 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
• ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
ด้านวิชาการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส วุฒิสภา / อนุกรรมการ อนุกรรมาธิการ
ด้านประชากรและการพัฒนา
วุฒิสภา
• ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาต่างประเทศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ลอนดอน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่งกลาสโกว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
รายงานประจำ�ปี
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• Management Problem Solving and Decision
Making Programme, Kepner-Tregoe, International, Princeton,  New Jersey, U.S.A.
• การบริหารคุณภาพ บริการสุขภาพด้วย TQM ยุค
ใหม่ โดย สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
• หลักสูตร JCI Standards for Hospitals, 5th edition” โดย กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
• Quality Forum 2012 : Innovation in Healthcare
Organi zation (ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
(66 ปี)
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ,
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

คุณวุฒิทางการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์
• วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาขา อายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม
• แพทย์อาชีว เวชศาสตร์ระยะสั้น กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
• Certificate “MovAhead for All ASEAN 2016 in
Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine”
(Thai  Association of Anti Aging and Regenerative
Medicine)
• ประกาศนียบัตร “ หลักสูตรธรรมาภิบาส�ำหรับ
ผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
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ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ปัจจุบัน
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท
ศูนย์มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2547 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ (65 ปี)
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

• ปัจจุบัน
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2549 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
• 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ปิ่นสารคาม จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรวิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรและ
องค์การสู่การแข่งขัน VUCA world  (CPO.รุ่นที่ 7)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
855,150 หุ้น  (0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นางวันดี พิศนุวรรณเวช (48 ปี)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม.), Master of Business (M.B.A) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Director Certification Program (DCP) 187/2014
Thai. Institute of Directors.
• Director Accreditation Program (DAP) Class
97/2012 Thai Institute of Directors
• Company Secretary Program(DSP)50/2013
Thai Institute of Directors
• Company Reporting Program(DRP)7/2013 Thai
Institute of Directors
• สูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
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• 2560 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2560
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
• 2554 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท   
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2550 – 2554
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและสารสนเทศ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางประคอง วิจักขโณดม (59 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
855,150 หุ้น  (0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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ภาพรวมทางการเงิน

ชื่อบริษัท
2559

2560

2561

งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,517.88
1,294.36
3,223.52

4,951.18
1,478.48
3,472.70

5,708.18
1,964.75
3,743.43

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รวมรายได้
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ

3,636.77
3,657.88
2,468.54
493.82
564.98
564.29

3,875.79
3,896.42
2,633.10
550.85
565.78
565.44

4,406.99
4,430.84
3,072.03
570.07
615.22
633.88
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หน่วย

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

2560

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
(Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

1.23
0.64
0.64
5.16
70.80
23.59
15.48
5.96
61.21
25.06

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

32.12
19.12
0.20
101.40
15.43
18.54

32.06
18.38
0.19
127.77
14.51
17.60

30.29
17.90
0.18
94.19
14.31
17.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทางาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

13.99
31.59
0.91

11.95
25.97
0.82

11.54
25.22
0.83

0.83อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

0.41
0.26
73.05
0.50
69.96

0.45
0.26
44.89
0.85
70.03

0.55
0.34
33.25
0.71
55.53
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใยประเทศไทย
รอบปีบัญชี

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
0107547000656
โรงพยาบาลเอกชน
1,100 ล้านบาท ช�ำระเต็มมูลค่า 1,100 ล้านบาท
11,000,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
16 พฤษภาคม 2556
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เว็บไซต์
E-mail Address

www.chularat.com
companysecretary@chularat.com

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ 11 ถนน
เทพารักษ์ ก.ม. 14.5 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-033-2900
02-769-2967

โทรศัพท์
โทรสาร

บุคคลอ้างอิง
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. ที่ปรึกษากฎหมาย

3. นายทะเบียนหลักทรัพย์

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน
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บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนน
รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-264-0777 โทรสาร 02-265-0789-90
บริษัทนักกฎหมายกรุงเทพ จ�ำกัด
อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ขั้น 19 เลขที่ 88 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด อาคาร
C (อาคารจอดรถ) ห้อง Mail Room เลขที่ 93 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9726-50 โทรสาร 02 009 9001
บริษัท หลักทรัพยธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค  ทาวเวอร์ ชั้น 14,18 และ 19 ถนน
พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529
จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อย จ�ำนวน 9 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินกิ ในกลุม่ รวมทัง้ หมด 13 แห่ง ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตัง้ แต่
เขตประเวศ  เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝัง่ ตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิง่ แก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ�ำเภอบางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ   ี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ�ำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร  ี อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และอ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำ� นวนเตียงรองรับผูป้ ว่ ยรวม 495 เตียง  และตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาล
ทั้ง 6 แห่งของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ (แล้วเสร็จในปี 2559) โครงการ
ขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (แล้วเสร็จในปี 2559) โครงการขยายพื้นที่การให้บริการและอาคารจอด
รถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2560) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชล
เวช (แล้วเสร็จในปี 2560) โครงการสร้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดปราจีนบุรี (แล้วเสร็จ
ภายในปี 2561) โครงการสร้างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (แล้วเสร็จภายในปี 2561) ท�ำให้
บริษทั ฯมีจำ� นวนเตียงรองรับผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ เป็น 749 เตียง และในปี 2561 บริษทั มีมติกอ่ สร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและ
รังสีรักษา สุวรรณภูมิ (คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2563) ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 6,000 คนต่อวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษั ทฯ คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ในภาคตะวันออก และเติบโตควบคู่
ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
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ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

•  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
•  โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
•  คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12

•  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

ปราจีนบุรี
1

ฉะเชิงเทรา
3
กรุงเทพฯ
2

ชลบุรี
1
สมุทรปราการ

5

ระยอง
1

กรุงเทพฯ และ
สมุทรปราการ

•  สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1
•  คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2
•  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
•  คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 4
•  สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
•  คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 7
•  คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
•  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
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ระยอง

•  โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง

ชลบุรี

•  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

สาขาและการให้บริการ

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีทั้งหมด 9 โรงพยาบาล 4 คลินิก กระจายอยู่โดยรอบของภาคตะวันออก 5 จังหวัด ให้
บริการรักษาพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ถึงตติยภูมิ มีจ�ำนวนเตียงรวมทั้งหมด 749 เตี ยง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามี
การให้บริการใหม่ 2 สาขา ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
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ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล

บริ ษั ท ฯ เน้ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารโดยแพทย์ ผู ้
เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเครื่องมือ
รักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และค�ำนึงถึง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการเป็นหลัก บริษทั ฯ มีศนู ย์การ
แพทย์ที่มีผลงานเป็นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ศลั ยกรรมทางมือ ศูนย์
ทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์โรคหลอดเลือด
สมอง ศูนย์รกั ษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนย์รกั ษาโรคมะเร็ง  
บริ ษั ท ฯได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาพยาบาลที่ มี
คุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ โรง
พยาบาลในกลุม่ ของบริษทั ฯทัง้ สามแห่งได้รบั การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
อินเตอร์ซงึ่ เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในกลุม่ บริษทั ฯได้ผา่ น
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint
Commission International) ตามมาตรฐานการรับรอง
ของสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
อินเตอร์ ได้ผา่ นการตรวจประเมินเพือ่ การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint
Commission International) โดยในการรับรองแต่ละครัง้
มีกำ� หนดอายุรบั รอง 3 ปี
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผู้ป่วย
ทัว่ ไป และผูป้ ว่ ยตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาค
รัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และผู้ป่วย
ตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   
ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ว่ ยโรคหัวใจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก เป็นต้น โดย
โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ
มีสาขารวมทั้งสิ้น 13 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่งลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ปี 2561 บริษัทฯ มีเตียงรองรับผู้ป่วยจ�ำนวน 749
เตียง และมีหอ้ งพักส�ำหรับผูป้ ว่ ยหลากหลายประเภท อาทิ
เช่น ห้องพักพิเศษ V.I.P. ห้องพักพิเศษ Deluxe ห้องพัก
ผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่
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ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 เตียง ห้องพักผู้ป่วย
ประเภทพิเศษ 8 เตียง ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องพัก
ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ห้องพักผู้ป่วยหนักเฉพาะ
ทารกแรกเกิด (NICU) และห้องเด็กอ่อน เป็นต้น โดย
บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดังนี้

• คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand
Microsurgery)

(ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้การผ่าตัดรักษามือ
และนิว้ มือทีฉ่ กี ขาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ เป็น
ที่เชื่อถือและมีชื่อเสียงของวงการแพทย์ระดับประเทศ
และต่างประเทศ  เป็นศูนย์ทรี่ บั ส่งต่อผูป้ ว่ ยเพือ่ รับการ
รักษาผ่าตัด Microsurgery ของโรงพยาบาลใน
กรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวันออก และยังเป็นศูนย์
ศึกษาต่อของแพทย์เฉพาะทางจากโรงเรียนแพทย์ใน
ประเทศและต่างประเทศ

• ศูนย์ผปู้ ว่ ยวิกฤติทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อย
(I.C.U. ทารกแรกเกิด)
(ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ให้บริการดูแลทารกที่
คลอดก่อนก�ำหนดและมีน�้ำหนักน้อยกว่าปกติ โดยมีทีม
แพทย์และพยาบาล ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดและมีน�้ำหนักน้อย
กว่าปกติ สามารถเจริญเติบโตและใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ โดย
ได้รับความไว้วางใจเป็นศูนย์รับส่งต่อของ สปสช. เขต 6
จังหวัดระยอง

• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center)

(ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ให้บริการตรวจวินจิ ฉัย
โรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบัน
ประสาทวิทยา ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพด้า นการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการศูนย์โรคหลอดเลือด
สมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี2558 เปิดศูนย์ผ่าตัด
สมองผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกในสมอง

• ศู น ย์ เ ลเซอร์ ผิ ว หนั ง และศั ล ยกรรม
ตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics
Surgery)

(ให้บริการภายใต้ จร.1, จร.3)* : ให้บริการ
ตรวจรั ก ษาโรคผิ ว หนั ง ทั่ ว ไปและให้ ค� ำ แนะน� ำ
ปรึกษาด้านความงามศัลยกรรมตกแต่ง (เสริม
จมูก, เสริมเต้านม) การผ่าตัดลดกระชับสัดส่วน
ด้วยเครื่อง VASER และมีเครื่องเลเซอร์ส�ำหรับ
รักษาปัญหาผิวหน้าแบบต่างๆรวมไปถึงการฉีด
รั ก ษาด้ ว ยโบทอกซ์ แ ละฟิ ล เลอร์ ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและ
ยา รวมถึงผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวคุณภาพดีส�ำหรับ
ผิวหน้าชนิดต่างๆ
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• ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร

(ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศกั ยภาพสูงในการให้บริการ
รักษาผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 เปิดรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดแบบเปิด (Open Heart Surgery)
และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศูนย์รกั ษาโรคหัวใจครบวงจร โดยขอบเขตการ
ให้บริการทีส่ ำ� คัญได้แก่ การตรวจสุขภาพหัวใจ การท�ำอัลตราซาวด์หวั ใจ การ
ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจแบบเดินสายพาน การสวนหลอดเลือดหัวใจ (ท�ำบอลลูน
ใส่สเต็นท์) รวมถึงการผ่าตัดหัวใจทีม่ คี วามซับซ้อนสูง โดยเป็นเครือข่ายศูนย์
รับส่งรักษาต่อผูป้ ว่ ยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบของทัง้ โครงการส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการประกันสังคม และในปี 2558 เปิด
ศูนย์รกั ษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจีไ้ ฟฟ้าลัดวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่งแรกในภูมภิ าค และได้เพิม่ เครือ่ งกระตุน้ เสริมการท�ำงาน
ของหัวใจ Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวัตกรรมในการ
รักษาโรคหัวใจทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถผ่าตัดได้ และ Cardiac MRI  scan ในการ
ตรวจหัวใจทีม่ คี วามผิดปกติซบั ซ้อนและตรวจประเมินก่อนผ่าตัดหัวใจ

• ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร

(ให้บริการภายใต้ จร.9)* : ให้บริการรักษา
โรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้าน
ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง การ
ตรวจสุ ข ภาพเพื่ อ ค้ น หาโรคมะเร็ ง ด้ ว ยวิ ธี
ต่างๆ การรักษามะเร็งด้วยเครือ่ ง HIFU (High
Intensity Ultrasound) ส�ำหรับมะเร็งในช่อง
ท้องชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น มะเร็งตับ
มะเร็งตับอ่อน และก้อนเนือ้ งอกมดลูก โดยเริม่
เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2556  

•ศูนย์รกั ษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธฝี งั แร่

(ให้บริการภายใต้ จร.3) * : รักษาโรคมะเร็งต่อมลูก
หมากโดยใช้การฝังแร่ไอโอดีน 125 โดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่ง
เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ให้ผลการรักษาที่ดีและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเหมือนกับ
การผ่าตัด โดยแพทย์เฉพาะทางรังสีรกั ษาทีม่ ชี อื่ เสียงและ
มีประสบการณ์สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเปิดให้
บริการในปี 2557
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• ศูนย์รกั ษาผูม้ บี ตุ รยาก IVF Center

(ให้บริการภายใต้ จร.11) ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่
ช่วยให้คสู่ ามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนือ่ งมา
จากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้วยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธ์ทมี่ คี วาม
ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเริ่ม
เปิดให้บริการในปี 2560

• ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆทีเ่ กีย่ วกับดวงตาตัง้ แต่อาการทัว่ ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจักษุ
ที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้
มาตรฐาน เริ่มเปิดบริการในปี 2560
* หมายเหตุ   จร.3 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
                       จร.9 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
                       จร.11 หมายถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
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ธุรกิจอื่นๆ
(1) ธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์

บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ�ำกัด
(“ไทยแอมดอน”) ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งมือ่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียงผ่าตัด
ไฟฟ้ า เครื่ อ งวั ด อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจและปริ ม าณ
ออกซิเจนในเลือด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน สินค้าเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทนี่ ำ� เข้าโดยไทยแอมดอนส่วน
ใหญ่จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและ
คลินิกในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี การจัดซื้อเครื่องมือ
ทางการแพทย์ดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทางการจัดซื้อ
ตามเงื่อนไขตลาดปกติ

(3) ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล

(2) ธุรกิจแพทย์แผนไทย และการเสริมความงาม

บริษัทฯ ให้บริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “คลินิก
การแพทย์แผนไทยจุฬารัตน์” ให้บริการ คือ บริการนวด
แผนไทย และนวดเท้า โดยพนักงานที่มีความช�ำนาญ
นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการด้านการเสริมความงาม
ภายใต้ชื่อ ศูนย์เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ –เรอนัวร์

บริษัทฯ ยังด�ำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิต
บุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล
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บริษัท

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

บริษัท โรงพยาบาล             1,100
จุฬารัตน์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท คอนวีเนียนซ์
ฮอสพิทอล จ�ำกัด

บริษัท บางปะกง
เวชชกิจ จ�ำกัด(1)

บริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์อาคเนย์
จ�ำกัด(2)

บริษัท โรงพยาบาล
ชลเวช จ�ำกัด

500

800

500

100

-

100

100

70

96.38

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จ�ำนวน
เตียง

ให้บริการด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดังนี้
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ
(จุฬารัตน์ 1)
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
รวม

26
193
26
245

ให้บริการด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล
และคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการมีรายละเอียดดังนี้
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
รวม

139
139

ให้บริการด้านการแพทย์ โดย โรงพยาบาล
และคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการมีรายละเอียดดังนี้
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12  
รวม
ให้บริการด้านการแพทย์ ปัจจุบันเปิด
ด�ำเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชั่นแนล”  
รวม
ให้บริการด้านการแพทย์ ปัจจุบันเปิด
ด�ำเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ชลเวช”
รวม
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141
141
59

59
56

56
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ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

บริษัท
บริษัท สัตยบุตร
อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด(3)

บริษัท โรงพยาบาล
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
จ�ำกัด(4)

100

600

บริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา
จ�ำกัด(5)

1

บริษัท โรงพยาบาล
ศูนย์มะเร็งและรังสี
รักษา สุวรรณภูม(6ิ )

1

100

64.58

100

100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้บริการด้านการแพทย์ ปัจจุบันเปิด
ด�ำเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ระยอง”  
รวม
ให้บริการด้านการแพทย์ ปัจจุบันเปิด
ด�ำเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา”
รวม
ปัจจุบันเปิดบริษัทมาเพื่อซื้อที่ดินเพื่อ
โครงการขยายในอนาคต
รวม
ปัจจุบันเปิดบริษัทมาเพื่อซื้อที่ดินเพื่อ
โครงการขยายในอนาคต
รวม

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จ�ำนวน
เตียง
50

50
59

59
749

หมายเหตุ :
(1) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 500 ล้านเป็น 800 ล้านบาท
(2) ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และเมื่อวัน
ที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือสัดส่วนร้อยละ70 ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นนัก
ธุรกิจในพื้นที่และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ได้จดทะเบียนคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์
304 อินเตอร์เนชั่นแนล และด�ำเนินการโดยบริษัท จุฬารัตน์อาคเนย์ จ�ำกัด  
(3) รับโอนกิจการมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 30 ล้านบาท เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
(4) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58 และผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
(5) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
(6) จัดตั้งขึ้นมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
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รายละเอียดการด�ำเนินธุรกิจอื่น
บริษัท

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

บริษัท โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ�ำกัด
(มหาชน)

1,100

-

บริษัท ไทย แอมดอน
จ�ำกัด(1)

30

100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-  บริการสปาครบวงจร ภายใต้ชื่อ “คลินิกแพทย์
แผนไทยจุฬารัตน์ ”
-  บริการด้านการเสริมความงามและศัลยกรรม
ตบแต่ง
- ฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬา
รัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มี
คุณภาพ
-   น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์
-   จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

หมายเหตุ : (1) ได้การจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
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เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และวัตถุประสงค์การดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาล
เอกชนทีโ่ ดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป “The Star of  the East”
ซึง่ มีความโดดเด่นในด้านธรรมาภิบาล ด้านการเติบโตใน
อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
รวมถึงใส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในภาคตะวันออก และในจังหวัดสมุทรปราการ และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพของการ
ให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Patient
Focus) ในราคาที่ยุติธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของ
ผู้มาใช้บริการเป็นส�ำคัญ (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้า
หมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไป
กับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการ
ขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้
บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

-   เป็นผู้น�ำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ
(Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
- เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) และ
บริหารเครือข่าย(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธา
ของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป
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พันธกิจ
1. ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผูร้ บั บริการ
2. สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital   
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พนักงานมีความสุข

ค่านิยม (Core Values) iCARE (ไอแคร์)

i = International Patient Safety   : ยึดเป้าหมาย
ความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
i   = Integrity     : เป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล ซือ่ สัตย์
มีศีลธรรม
i  = Innovation  : สร้างสรรค์วธิ กี ารใหม่ๆเพือ่ พัฒนา
องค์กร
C =  Care : ใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
C =Change :  พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น
A = Accountability :  มีความรับผิดชอบและเป็นที่
    ศรัทธาของสังคม
R = Respect :  ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล
E =Engagement :  มีความรักและผูกพันกับองค์กร
E = Education  :  ศกึ ษาพัฒนาความรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
E = Environment  :  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ผู้น�ำในการให้บริการเครือข่ายด้านสุขภาพ ที่มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวันออก (The Star of
the East)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ปี 2559

- เดือนมกราคม 2559 บริษทั ฯ ลดสัดส่วนการถือหุน้ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
เหลือสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
- วันที่ 1 มีนาคม 2559 บจก.บางปะกงเวชชกิจ (บริษัทย่อยถือหุ้น 100%)  ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อ
ขายกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
(บจก.สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง โดยการโอนหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคารวม
115 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วและภายหลังวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัดมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
- เดือนมีนาคม 2559   โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ติดตั้งเครื่อง (MRI : Magnetic
Resonance Imaging)   ใช้ส�ำหรับการสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกายโดยอาศัยหลักการ
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าและคลืน่ วิทยุแล้วน�ำสัญญาณทีไ่ ด้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ได้ภาพ
อวัยวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ตับ ไต ข้อ ทีม่ คี วามคมชัด สามารถแยกเนือ้ เยือ่
ของร่างกายที่ปกติ และที่ผิดปกติออกจากกันได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค
- เดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด เพื่อใช้ใน
การด�ำเนินกิจการโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ขนาด 100  เตียง  โดยมีทุนจดทะเบียน 600
ล้านบาทแบ่งออกเป็น 60 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เรียกช�ำระค่าหุน้ 2.50 บาทโดยปัจจุบนั บริษทั ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 64.58 ส่วนทีเ่ หลือสัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุม่ แพทย์ พยาบาล และบุคคล
ากรทางการแพทย์ถือรวมกันซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดด�ำเนินการให้บริการในปี 2561 โดยมีงบ
ลงทุน 600 ล้านบาท
- เดือนกันยายน 2559 บริษัทฯซื้อที่ดินบนถนนแพรกษา จ�ำนวน 10 ไร่เพื่อเตรียมพี้นที่ส�ำหรับ
โครงการขยายในอนาคต
- เดือนตุลาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เปิดศูนย์การสวนหัวใจและหลอดเลือด
(Cardiac Catheterization) เพิ่มอีกหนึ่งแห่งในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาการสวนหัวใจ
และหลอดเลือด การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการปิดรูรั่วหัวใจด้วยสายสวน
- เดือนธันวาคม 2559 เพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด จากเดิม 500 ล้านบาท
เป็น 800 ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการขยายอาคารของบริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
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ปี 2560

- เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รบั รางวัลBest Medical Perfomance
Award จากAllianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
อินเตอร์ ได้รับรางวัล E-claim Award 2015  รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดดีเด่น 2558 และ
ได้รบั รางวัลหน่วยงานทีม่ มี าตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจากบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบ
ภัยจากรถ จ�ำกัด
- เดือนเมษายน 2560  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผา่ นการตรวจประเมินเพือ่ การรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดย
ในการรับรองแต่ละครั้งมีก�ำหนดอายุรับรอง 3 ปี - เดือนกรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก IVF
Center  ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่ช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆทีม่ ผี ลต่อการมีบตุ รยาก โดยทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้วยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธ์ทมี่ คี วาม
ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เดือนกันยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่
2 (การต่ออายุครั้งที่ 7)
- เดือนตุลาคม 2560 เปิดศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุก
โรคและอาการต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่อาการทั่วไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความ
ซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในทุกสาขา ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทท่ี นั สมัยและ
ได้มาตรฐาน
- เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA
ขัน้ ที่ 3 (การต่ออายุครัง้ ที่ 2) และได้รบั รางวัลโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มภาคตะวันออก จากกระทรวงพลังงาน
- เดือนธันวาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด(บริษัทย่อย)
จากเดิม 30 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาทเพือ่ รองรับแผนการปรับปรุงขยายอาคารและการปรับเครือ่ ง
มืออุปกรณ์ให้ทันสมัย

ปี 2561

- เดือนมกราคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้เปิดให้บริการศูนย์ 3A (Aesthetic
and Anti-Aging Center) ให้บริการด้านความงามและการชะลอวัย
-  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รบั เกียรติบตั รจากส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในด้านผลการประเมินคุณภาพ
ดีเยี่ยม ตลอดปี 2560 ในสาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยา
คลินิก และสาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท มะเร็งสุวรรณภูมิ จ�ำกัด เพื่อใช้ในการด�ำเนินกิจการ
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบ
วงจรแก่ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าคู่สัญญา ภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง
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- เดือนพฤษภาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 และโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เข้ารับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น E-Claim Award
2017 ซึ่งเป็นรางวัลโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน โดยผ่าน
ระบบ e – Claim จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
- เดือนมิถุนายน 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้เพิ่มการให้บริการ Platelet Rich
Plasma โดยเป็นนวัตกรรมการรักษาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของ
ร่างกายด้วยการใช้ เกล็ดเลือด(ของตัวเอง) มาท�ำให้มีความเข้มข้นสูงกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิต
ทั่วไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ในการรักษา ฉีดกลับไปยังบริเวณที่มี
การบาดเจ็บ อักเสบ หรือเสื่อมสภาพของร่างกายในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ที่
ถูกน�ำมาใช้ในหลายๆด้าน ไม่วา่ จะเป็น เวชศาสตร์การกีฬา กระดูกและข้อ (ออโธปิดกิ ส์) และความงาม
(Aesthetic Medicine)
- เดือนกรกฎาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ เปิดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน สิทธิเงินสดและประกันชีวิตพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- เดือนตุลาคม 2561 บริษัท มะเร็งสุวรรณภูมิ จ�ำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องฉายรังสี
รุ่น Synergy เพื่อเตรียมการติดตั้งที่ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ
- เดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย
นอกและผูป้ ว่ ยใน สิทธิเงินสด ประกันชีวติ และลูกค้าคูส่ ญ
ั ญาพร้อมด้วยเครือ่ งมือแพทย์และทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ
- เดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ติดตั้งเครื่อง CT Scan 128 Slice
ทดแทนเครื่องเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี
หมายเหตุ :ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2545
ก�ำหนดให้ใช้ชอื่ สถานพยาบาลทีไ่ ม่รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนว่า”คลินกิ เวชกรรม”สถานพยาบาลทีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนไม่เกิน 30
เตียงให้ใช้ชอื่ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลทีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนเกิน 30 เตียงขึน้ ไปให้ใช้ชอ่ื “โรงพยาบาล”
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีบริษัทย่อย 9 บริษัท ได้แก่
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด   บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด  บริษัท โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ�ำกัด
บริษัท โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ จ�ำกัด และมีบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด และบริษัท สัตย
บุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีล่ งทุนผ่านบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัดอีกหนึง่ แห่ง  โดยมีโครงสร้าง
การถือหุ้นแสดงดังแผนภาพ
บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,100 ล้าบาท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 เคหะบางพลี
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์ 2 เทพารักษ์
70 %

100 %

บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 300 ล้านบาท (60%)

100 %

บริษัทคอนวิเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 500 ล้าบาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์  304 อินเตอร์

64.58 %

บริษัทโรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 600 ล้าบาท
ทุนช�ำระแล้ว 300 ล้านบาท (50%)

100 %

บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

บริษัทบางปะกงเวชกิจ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์ 12 เกตุเวย์
คลินิกจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์ 7 อ่อนนุช
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์ 8 ลาดกระบัง
100 %

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

100 %

บริษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท

96.38%

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา
100 %

บริษัท สัตยบุตร อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

แผนภาพที่ 1-1 : โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง
ปี 2561 แสดงดังตาราง

CAGR 10.08%
3,637
MB
A-Class
IPD NHSO

25%
A-Class
OPD

30%

9%
SSO

36%

(55:45)
2016

3,876
MB
A-Class
IPD

26%
A-Class
OPD

4,407
MB
A-Class
IPD

NHSO

5%

A-Class
OPD

SSO

37%

32%

NHSO

5%

30%

SSO

32%

33%

(58:42)
2017

(63:37)
2018
ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค�ำถาม
รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอก (OPD)
รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยใน
รวมรายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ
โครงการประกันสังคม
โครงการภาครัฐอืน่ ๆ
รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

2559

2559

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,098.02
902.08
1,995.06

30.1
24.8
54.9

1,215.74
1,016.33
2,232.07

31.4
26.2
57.6

1,444.71
1,310.06
2,754.77

32.8
29.7
62.5

1,314.80
326.91
1,641.71
3,636.77

36.1
9.0
45.1
100.0

1,451.67
192.05
1,643.72
3,875.79

37.4
5.0
42.4
100.0

1,409.60
242.62
1,652.22
4,406.99

320
5.5
37.5
100.0
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย 6 บริษัทที่เปิดด�ำเนินการแล้ว ได้แก่ 1.)บริษัท
คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ำกัด 2.)บริษัท บางปะกงเวช
ชกิจ จ�ำกัด  3.)บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์
จ�ำกัด  4.) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด 5.)บริษทั สัตย
บุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด 6.) บริษทั โรงพยาบาลรวม
แพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด ซึ่ง ด�ำเนินธุรกิจประกอบกิจการ
สถานพยาบาลแก่ผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนาม
บินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนน
กิ่งแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุม
ไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนา
ตราด อ�ำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  
จังหวัดฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อำ� เภอศรีมหาโพธิ  จงั หวัด
ปราจีนบุรี  อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  และในปี 2559 เพิ่ม
สาขาทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดระยอง   กล่าวโดยรวมปี 2561
กลุ่มบริษัทมีโรงพยาบาลจ�ำนวน 9 แห่ง และมีสาขาสถาน
พยาบาลและคลินิกจ�ำนวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง และ
มีเตียงรองรับผู้ป่วย 749 เตียง  
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพโรงพยาบาลในกลุม่ ของบริษทั ฯทัง้ สามแห่งได้รบั
การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai
Hospital Accreditation – HA))  และในปี 2557 โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกลุ่ม
บริ ษั ท ฯได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาลระดั บ
สากล JCI (Joint Commission International) ตาม
มาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและในปี 2560 โรง
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พยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผ่านการตรวจประเมิน
เพือ่ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดย
ในการรับรองแต่ละครั้งมีก�ำหนดอายุรับรอง 3 ปี       
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผู้ป่วย
ทัว่ ไป และผูป้ ว่ ยตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาค
รัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และผู้ป่วย
ตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   
ศู น ย์ รั บ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก
เป็นต้น โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินกิ ในกลุม่
บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 13 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่ง
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลในกลุม่ บริษทั ให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตาม
ลักษณะการให้บริการได้ดงั ต่อไปนี้
(1) คลินิกอายุรกรรม
• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (ให้บริการภายใต้ จร.
1,3,5,9,11,304,จุฬารัตน์ชลเวช,จุฬารัตน์ระยอง,รวม
แพทย์ฉะเชิงเทรา)* : ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และ
ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
• คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต้ จร.
3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา)* : ให้
บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอายุร

กรรมเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด,
โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผิวหนัง, โรคมะเร็ง, โรคติด
เชื้อ, โรคทางเดินหายใจ, โรคข้อและรูห์มาติสม์, โรคระบบ
ต่อมไร้ทอ่ , โรคสมองและระบบประสาท, โรคไต, โรคภูมแิ พ้,
โรคเลือด
(2) คลินิกศัลยกรรม
• คลินกิ ศัลยกรรมทัว่ ไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภาย
ใต้ จร.3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา)
* : ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป
รวมทั้งการผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง (laparoscopie
surgery), ศัลยกรรมมือ,ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรม
สมองและระบบประสาท, ศั ล ยกรรมกระดู ก ใบหน้ า ,
ศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, ศัล
กรรมหัวใจและหลอดเลือด,   ศัลยกรรมมะเร็งนรีเวช,
ศัลยกรรมมะเร็งทั่วไป, ศัลยกรรมเต้านม, ศัลยกรรม
จักษุ, ศัลยกรรม หู คอ จมูก
(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)*
(5) คลินิกและศูนย์การแพทย์อื่นๆ
• ศูนย์ผปู้ ว่ ยวิกฤติทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อย (I.C.U.
ทารกแรกเกิด) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
• คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*
• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้
บริการภายใต้ จร.3,9)*
• คลินิกโรคภูมิแพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
• คลินิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
• ศูนย์เลเซอร์จักษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*
• ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภาย
ใต้ จร.3,9,11)*

• คลินกิ สูต-ิ นรีเวช และผูม้ บี ตุ รยาก (ให้บริการภายใต้
จร.3,9,11)*
• ศูนย์รกั ษาโรคทางเดินอาหารและตับ  (ให้บริการภาย
ใต้ จร.3,9,11)*
• คลินิกโรคล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก  (ให้บริการภาย
ใต้ จร.3,9,11)*
• ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (ให้
บริการภายใต้ จร. 3,9)*
• ศูนย์ไตเทียม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*
• คลิ นิ ก กายภาพบ� ำ บั ด    (ให้ บ ริ ก ารภายใต้ จร.
3,9,11)*
• คลินิกโรคกระดูกและข้อ   (ให้บริการภายใต้ จร.
3,9,11)*
(6) ศูนย์อบุ ตั เิ หตุฉกุ เฉินตลอด 24 ชัว่ โมง (ให้บริการภาย
ใต้ จร.3,9,11)*
(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
(8) ศู น ย์ ต รวจสุ ข ภาพนอกสถานที่ แ ละรถเอ็ ก ซเรย์
เคลื่อนที่
(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้
บริการภายใต้ จร.1,3)
(11) ศูนย์รกั ษาผูม้ บี ตุ รยาก IVF Center (ให้บริการภาย
ใต้ จร.11)
(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
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ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีศกั ยภาพด้านสถานทีใ่ นการให้บริการทางการแพทย์ และมีอตั ราการใช้บริการ
แยกตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้
(1) จ�ำนวนห้องตรวจและจ�ำนวนเตียงให้บริการ
ศักยภาพในการให้บริการกลุม่ ลูกค้าผูป้ ว่ ยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ�ำนวนห้องตรวจ
รักษา ในขณะที่ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ�ำนวนเตียงที่ให้
บริการ โดยศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้
โรงพยาบาล / สาขา

จ�ำนวนห้องตรวจ
จ�ำนวนเตียงเปิดให้บริการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5

5
3
46
5

26
193
26

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ�ำกัด
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

1
2
28

139

บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง

5

50

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ำกัด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

3

56

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ำกัด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12

21
2

141
-

บริษัท จุฬารัตน์อาคเนย์ จ�ำกัด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จุฬารัตน์ 304

12

59

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

รวม

10

59

143

749

(2) อัตราการใช้บริการ
อัตราการใช้บริการของกลุม่ ผูป้ ว่ ย ประเมินจากจ�ำนวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศักยภาพในการให้บริการ
สูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน ทั้งนี้ ในปี 2559, 2560  กลุ่มผู้ป่วยนอกมีอัตราการใช้บริการเพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 70.0 เป็นร้อยละ 71.1 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70.5 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มจ�ำนวนห้องตรวจผู้ป่วย
นอกเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยในปี 2560 และ 2561 มีอัตราการใช้บริการ
(อัตราการครองเตียง) ลดลงจากร้อยละ 66.5 เป็นร้อยละ 65.5  สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มจ�ำนวนเตียงของบริษัทเพื่อ
รองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
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• กลุม่ ผูป้ ว่ ยนอก
2559

2560

2561

จ�ำนวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) *

120

127

131

จ�ำนวนวัน

366

365

365

ความสามารถในการรับผูป้ ว่ ยนอกสูงสุด(ครัง้ ) **

3,074,400

3,232,075

3,343,830

จ�ำนวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง (ครั้ง)

2,152,840

2,296,828

2,357,117

70.0

71.1

70.5

2559

2560

2561

จ�ำนวนห้องตรวจ (เฉลี่ย) *

438

437

649

จ�ำนวนวัน

366

365

365

ความสามารถในการรับผูป้ ว่ ยในสูงสุด(เตียง)

160,308

159,505

236,840

จ�ำนวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง (เตียง)

140,821

137,278

155,132

87.8

86.1

65.5

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ)

• กลุ่มผู้ป่วยใน

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ)

หมายเหตุ : * จ�ำนวนห้องตรวจและจ�ำนวนเตียงเปิดใช้บริการจริง ค�ำนวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
                  ** ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประเมินโดยผู้บริหารบริษัทฯ ประมาณ 70 ครั้งต่อห้องต่อวัน
บริการแพทย์แผนไทย
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทย์
แผนไทย จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บริษทั ฯ จึงใช้
พืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ให้เป็นทีต่ งั้ ขอ
งบริการสปาครบวงจร ภายใต้ชอื่ “คลินกิ แพทย์แผนไทย
จุฬารัตน์” ให้บริการ 3 กลุม่ คือ บริการสปา นวดแผนไทย
และนวดเท้า โดยพนักงานที่มีความช�ำนาญในแต่ละกลุ่ม
ทัง้ นี้ คลินกิ แพทย์แผนไทยจุฬารัตน์ เปิดให้บริการทุกวัน
ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.
ธุรกิจจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ�ำกัด
(“ไทยแอมดอน”) ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่าย

เครือ่ งมือ่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เตียง
ผ่าตัดไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและ
ปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน
สินค้าเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทนี่ ำ� เข้า
โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่โรง
พยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี ไทย
แอมดอนอยูร่ ะหว่างการวางแผนการตลาดเพือ่ เพิม่
สัดส่วนการจัดจ�ำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
สถานพยาบาลแห่ ง อื่ น ในอนาคต   นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังด�ำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผู้ช่วย
พยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์
เฮลท์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล
รายงานประจำ�ปี
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การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
กลยุทธ์ทางการตลาด

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ด�ำเนินการนโยบาย
ทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การน�ำบริการ
และการรักษาพยาบาลให้เข้าถึงประชาชนให้ได้ทกุ กลุม่ และ
ครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพืน้ ทีท่ ต่ี งั้ ของโรงพยาบาล
สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริษัทฯ   โดยกลุ่มโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ มีการให้บริการทัง้ ระดับปฐมภูม  ิ ทตุ ยิ
ภูมิ และตติยภูมิ   เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้สะดวก และตั้งเป้าที่จะเป็นโรงพยาบาล
เอกชนทีโ่ ดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป “The Star of  the East”
และเป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพของ
การให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
(Patient Focus) ในราคาที่ยุติธรรม โดยเน้นความ
ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็นส�ำคัญ (Patient Safety)
อีกทัง้ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ ะเติบโต
ควบคูไ่ ปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้น
การขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการ
ให้บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
ปัจจุบัน สถานพยาบาลของบริษัทฯที่จัดอยู่ในระดับ
ทุติยภูมิรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
อินเตอร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
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สามารถให้บริการตรวจรักษาในระดับตติยภูมิ Execellent Center  ในส่วนของคลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก
การดูแลทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อยทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤติและ
ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบ
วงจร รวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และศูนย์
โรคหลอดเลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและ
คลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้
บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตัง้ แต่เขตประเวศ  
เขตลาดกระบัง(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จังหวัด
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนน
กิง่ แก้ว อ�ำเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จังหวัด
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออก
ได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ�ำเภอบางปะกง(นิคม
อุตสาหกรรมเวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต  ี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ�ำเภอศรีมหาโพธิ (นิคม
อุตสาหกรรม304 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะและนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดปราจีนบุรี และอ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี   ปี2559 เพิ่มสาขาที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  และในปี 2561 เพิ่มสาขาที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เห็นได้ว่าพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาล สถาน
พยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและจังหวัสมุทรปราการ

ลักษณะลูกค้า
1. ลูกค้าทั่วไป ประกอบด้วย

• กลุ่มลูกค้าเงินสด : ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายคือประชาชนทีม่ รี ะดับรายได้ปานกลางขึน้
ไป ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท�ำงาน ในพื้นที่ใกล้เคียง
กับสถานทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
ของบริษทั ฯ หรือเป็นผูท้ มี่ คี วามเชือ่ มัน่ ในคุณภาพการให้
บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เน้นการ
ให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเพิ่มขอบเขตการให้บริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดให้ตรงกับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
• กลุม่ ลูกค้าคูส่ ญ
ั ญา : ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ข้ารับการ
รักษาพยาบาลโดยที่องค์กรต้นสังกัดได้ท�ำสัญญาข้อ
ตกลงไว้กบั ทางบริษทั ฯ ซึง่ องค์กรต้นสังกัดจะเป็นผูร้ บั ผิด
ชอบค่าใช้จา่ ยในการรักษาทีเ่ กิดขึน้ หรือเป็นกลุม่ ลูกค้าที่
มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่า
รักษากับองค์กรต้นสังกัดหรือบริษทั ประกันโดยตรง ทัง้ นี้
กลุม่ ลูกค้าคูส่ ญ
ั ญามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของ
ธุรกิจประกัน และจากกระแสการดูแลสุขภาพ
• กลุม่ ลูกค้าตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบ
ภัยจากรถ : ได้แก่ ผูเ้ จ็บป่วยจากการประสบอุบตั เิ หตุทาง
จราจร ซึ่ ง เข้ า รั ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้
ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยโรงพยาบาลในกลุ่ม
บริษัทตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว และถนน
บางนา-ตราด ซึ่งมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และท�ำให้โรงพยาบาล
สามารถจัดส่งรถพยาบาลไปให้บริการในที่เกิดเหตุได้
อย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากบริษัท
ประกันที่ท�ำประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แก่ผู้
เจ็บป่วยหรือคู่กรณีของผู้เจ็บป่วย
• กลุม่ ลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผูป้ ระสบภัยจากการ
ท� ำ งาน : ได้ แ ก่ พนั ก งานของบริ ษั ท หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมทีม่ อี าการเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ

ที่เกิดจากการท�ำงาน ซึ่งเข้ารับการรักษาตามพระราช
บัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินกิ ศัลยกรรมมือ
และกระดูกของบริษทั ฯ มีความพร้อมและความเชีย่ วชาญ
ในการรักษาอาการบาดเจ็บทีม่ อื และการต่ออวัยวะโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ (Micro Surgery) สามารถให้บริการ
รักษาอาการเจ็บป่วยของกลุม่ ลูกค้าในกลุม่ นีไ้ ด้เป็นอย่าง
ดี ทัง้ นี้ โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
จากผู้ป่วย และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากการท�ำงาน ในภายหลัง

2. ลูกค้าโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ
ภาครัฐ

• กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม : ตามพระ
ราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึง่ ก�ำหนดให้ลกู จ้าง
ต้ อ งถู ก หั ก เงิ น ค่ า จ้ า งรายเดื อ นและน� ำ ส่ ง เข้ า กองทุ น
ประกันสังคม โดยลูกจ้างทีถ่ กู หักเงินดังกล่าวสามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย
ประกันสังคมซึง่ ลูกจ้างได้เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ นี้
โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์จากส�ำนักงานประกันสังคมใน 2 รูปแบบ
ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มีอตั รา 1,460
บาทต่อคนต่อปี  ในเดือนกรกฏาคม 2560 ประกาศอัตรา
1,500 บาทต่อคนต่อปี) และค่าบริการส่วนเพิ่มประเภท
ต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3
หัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ)
• ปี 2561 บริษัทฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้
การดูแลประมาณ 421,018 ราย โดยภายหลังจากที่
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
อินเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 บริษัทฯ
สามารถขอเพิม่ สิทธิในการรับผูป้ ระกันตนตามเกณฑ์ของ
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด เป็ น ประมาณ
437,500 คน  ทงั้ นีภ้ ายหลังการขยายโครงการในอนาคต
แล้ว บริษัทฯ อาจสามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผู้ประกัน
ตนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายที่ จ ะเร่ ง ขยายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ประกั น สั ง คม โดย
โครงการในอนาคต
รายงานประจำ�ปี
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ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นหลัก  
• ลูกค้าตามโครงการของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เฉพาะโรงพยาบาลจุฬารัตน์
3 ในกรณีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ : เป็นการรับส่ง
ต่อผู้ป่วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด
ใกล้เคียงเป็นโครงการทีช่ ว่ ยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรง

พยาบาลเอกชนที่มีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรค
หัวใจที่มีการรอนาน ทั้งนี้โรงพยาบาลจะได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในรูปแบบค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (Relative Weighted ) ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ส่งตัว ว่าอยู่ใน
เขตพืน้ ที่ หรือนอกเขตพืน้ ที่ และค่าบริการอุปกรณ์สว่ นเพิม่

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจ
ทีก่ ำ� ลังเติบโตสูง เนือ่ งจากได้รบั ปัจจัยหนุนมาจากภาครัฐ
และเอกชนทีพ
่ ยายามผลักดันให้ไทยเป็นหนึง่ ใน “Medical
Hub of Asia”  ในขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สู ง ทั้ ง การแข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบการกลุ ่ ม เดิ ม และผู ้
ประกอบการหน้าใหม่ โดยกลุม่ ทุนเชนโรงพยาบาลได้เดิน
หน้าขยายธุรกิจจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ และเข้า
ซื้อกิจการหรือเข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลขนาดกลางและ
เล็ ก หรื อ แม้ แ ต่ ก ารปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ ให้ ส อดรั บ กลั บ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและรองรับความต้องการของผูใ้ ช้
บริการที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
โดย “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” (BDMS) ของนายแพทย์
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งนับเป็นผู้น�ำในตลาดแห่ง
นี้ ได้ขยับตัวรองรับความต้องการด้วยการซือ้ ทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้างบนถนนวิทยุเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพครบ
วงจร “BDMS Wellness Clinic” แห่งแรกในเอเชีย ด้าน
“กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี” ของ “นายแพทย์บุญ วนาสิน”
ประธานกรรมการกลุม่ โรงพยาบาลธนบุรี ริเริม่ โครงการ
JIN Wellbeing County ย่านรังสิต ซึง่ เป็นโครงการทีพ
่ กั
อาศัยส�ำหรับผู้สูงวัยและให้บริการทางการแพทย์อย่าง
ครบวงจร ภายใต้ คอนเซปต์เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัย
เกษียณ หรือแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวของอาทิตย์ อุไร
รัตน์ อดีตผู้บริหารและเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
ที่พยายามหวนกลับมาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ
อีกครัง้ ด้วยการน�ำเสนอแผนการก่อตัง้ โรงพยาบาลอาร์
เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล (RSU International Hospital:
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RIH) ขนาด 304 เตียงบนพื้นที่ 11 ไร่ ในย่านธุรกิจบน
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี
2020
ส่วนผูป้ ระกอบการรายใหม่ทเี่ ป็นผูป้ ระกอบการนอก
อุ ต สาหกรรมก็ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง กรณี ข องกลุ ่ ม บมจ.
พฤกษา โฮลดิ้ง ซึ่งต้องการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้
เนือ่ งจากต้องการเพิม่ เติมรายได้ประจ�ำ และลดทอนความ
เสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจที่อยู่อาศัยหรือกรณี
ของกลุม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มหาอาณาจักรธุรกิจ
มูลค่านับล้านล้านบาทและครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย
ของธนินท์ เจียรวนนท์ ทีม่ แี ผนขยายแนวรุกเข้าสูธ่ รุ กิจโรง
พยาบาลและบริการด้านสุขภาพด้วยการจัดตั้ง บริษัท ซี
พี เมดิคัล เซ็นเตอร์ ในช่วงปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับความ
เคลื่อนไหวของเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่ก�ำลังจะขยายการ
ลงทุนเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการสุขภาพด้วยเช่น
กัน และการที่ บมจ. สหยูเนีย่ น หรือ SUC เข้าซือ้ หุน้ บมจ.
เค พีเอ็น เฮลท์แคร์ หรือ KPNHC สัดส่วน 25% ซึ่ง
ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาลรับรักษา
คนไข้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ตั้งอยู่ถนน
รัชดาภิเษก-รามอินทรา ขณะนีเ้ ป็นช่วงก�ำลังเริม่ โครงการ
ลงทุน ซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้าง จัดหาเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
จากการเข้ามาของกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ พบ
ว่ามีปจั จัยมาจากความพยายามปรับสัดส่วนรายได้ดว้ ย
การสร้างพอร์ตรายได้ประจ�ำ (Recurring Income) และ
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทสี่ ร้างความมัน่ คงด้านรายได้

อย่างต่อเนือ่ ง ไม่ผนั ผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก ขณะ
เดียวกันยังเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่ำที่มีผลการด�ำเนิน
งานขยายตัวต่อเนือ่ งทุกปีอกี ด้วย และเนือ่ งจากกลุม่ เหล่า
นี้เป็นกลุ่มทุนที่มีพอร์ตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่
แล้วในมือท�ำให้การรุกเข้ามาสู้ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยเอือ้ อ�ำนวยโอกาสการขยายธุรกิจให้ครบ
วงจรมากยิ่งขึ้น  
ปั จ จุ บั น จากผลส� ำ รวจโรงพยาบาล และสถาน
พยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า จ�ำนวนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมี

มากถึง 347 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลขนาดน้อยกว�่ำ 31 เตียง มีจ�ำนวน 83
แห่ง หรือร้อยละ 23.9
2. โรงพยาบาลขนาด 31 - 50 เตียง มีจ�ำนวน 46 แห่ง
หรือ ร้อยละ 13.3
3. โรงพยาบาลขนาด 51 – 100 เตียง มีจ�ำนวน 100
แห่ง หรือร้อยละ 28.8
4. โรงพยาบาลขนาดมากกว่า 100 เตียง มีจ�ำนวน
118 แห่ง หรือ ร้อยละ 34.0

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ�ำแนกตามขนาด

28.8%

23.9%

น้อยกว่า 31 เตียง
31-50 เตียง

13.3%
34.0%

ทัง้ นี้ กลุม่ ทุนโรงพยาบาลเชนต่างๆ ก็ยงั คงมีโครงการ
พั ฒ นาก่ อ สร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง นอกจากความ
ต้องการด้ า นเงิ น ลงทุน มหาศาลแล้ว ยัง ต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นด้านบุคลากรทางการแพทย์ด้วย เนื่องจากใน
ปัจจุบันนี้ บุคลากรทางด้านการแพทย์มีจ�ำนวนจ�ำกัด
ท�ำให้มีการดึงตัวกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน
หรือแม้แต่การดึงแพทย์มาจากโรงพยาบาลรัฐเอง โดย
เฉพาะผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นและบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์มกั จะเป็นทีต่ อ้ งการของธุรกิจนี้ ท�ำให้ความ

51-100 เตียง
มากกว่า 100 เตียง

กดดันของกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน
ธุรกิจนีค้ อื การสร้างความน่าเชือ่ ถือทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาใน
การสั่งสมชื่อเสียง
อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ของศูนย์วจิ ยั กสิกร พบว่า
“ในปี 2561 ตลาดคนไข้ในประเทศยังคงถูกกดดันจาก
ปัญหาก�ำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวทั่วถึง ส่งผลให้ธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนทีเ่ น้นตลาดคนไทยเผชิญการแข่งขันทีส่ งู
ขึ้น อย่างไรก็ดี จากจ�ำนวนผู้สูงอายุไทยยังคงเพิ่มขึ้น จึง
กลายเป็นโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มดังกล่าว
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แต่เนือ่ งจากผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มรี ายได้ไม่สงู นัก ดังนัน้ โรง
พยาบาลเอกชนที่เจาะตลาดผู้สูงอายุจะต้องค�ำนึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือก�ำลังซือ้
ของลูกค้ากลุม่ นีด้ ว้ ย โดยกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อปานกลาง
ขึ้นไป หรือมีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ซึ่งยัง
ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน)
ขณะที่ ตลาดคนไข้ต่างชาติยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่
ส� ำ คั ญ ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรง
พยาบาลเอกชนที่จับตลาดคนไข้ต่างชาติ ซึ่งศูนย์วิจัย

กสิกรไทยคาดว่าปี 2561 จะมีคนไข้ชาวต่างชาติมาใช้
บริการรักษาพยาบาลประมาณ 3.42 ล้านครั้ง แบ่งเป็น
Medical Tourism ประมาณ 2.5 ล้านครั้ง และกลุ่ม EXPAT ประมาณ 9.2 แสนครัง้ โดยกลุม่ คนไข้ชาวเอเชีย โดย
เฉพาะญี่ปุ่น เมียนมาและจีน จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น
ทดแทนกลุ ่ ม คนไข้ ต ะวั น ออกกลางที่ มี บ ทบาทลดลง
เนือ่ งจากการปรับเปลี่ยนนโยบายรักษาพยาบาลภายใน
ประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับหรือจูงใจให้คนใน
ประเทศหันมาใช้บริการมากขึ้น

รายได้คนไข้ตะวันออกกลางมีแนวโน้มหดตัว แต่ประเทศอื่นยังโตเป็นบวก
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
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2561f

ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น เมียนมา สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ กัมพูชา
ที่มา: SET ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รายได้คนไข้ตะวันออกกลางยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
ตะวันออกกลาง
12.5%

เมียนมา

8.7%

60.4%

6.2%

สหรัฐฯ

5.0%

สหราชอาณาจักร

4.9%
2.2%

ญี่ปุ่น
กัมพูชา

ที่มา: SET ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ข้อมูลปี 2560)

* หมายเหตุ: ค�ำนวณจากโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ ดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพท์ฯ จ�ำนวน 3 ราย หรือมีสว่ นแบ่งตลาด
ร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
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และหากพิจารณาจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง
มาไทยประกอบกับแนวโน้มของคนจีนที่เดินทางไปรักษา
พยาบาลในต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ โรง
พยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาด Medical
Tourism ไปยังกลุ่มลูกค้าจีนมากขึ้น โดยเฉพาะการให้
บริการในเรื่องของความงาม (Beauty) ที่คนจีนให้ความ
สนใจเพิม่ ขึน้ ซึง่ ไทยเองก็คอ่ นข้างมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
เช่น ศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ภาวะมีบตุ รยาก รวม
ถึงบริการทางการแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน เช่น ทันตกรรม
(Dental) เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) หรือแม้แต่

ตรวจสุขภาพ (Health checks) แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
ไทยก็อาจจะต้องเผชิญการแข่งขันกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้และ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่ม Medical Tourism
ชาวจีนเช่นกันทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรประเมินว่า ในปี 2561
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว Medical Tourism ชาวจีนเดินทาง
ไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมีประมาณ 630,000-650,000
ราย ซึ่งจากจ�ำนวนดังกล่าว คาดว่ามีไม่ต�่ำกว่า 40,000
ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.0 เท่านั้น  ที่เดิน
ทางมาประเทศไทย”

คู่แข่งที่ส�ำคัญของไทยในการเจาะตลาด Medical Tourism ชาวจีน

Chinese Medical Tourism
Destination Rank

Health Services

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

มาเลเซีย

ไทย

1

2

7

9

- Wellness
- Health Checks
เบื้องต้น
- Anti-aging
- ภาวะมีบุตรยาง

- Wellness
- Health Checks
เบื้องต้น
- Anti-aging
- ภาวะมีบุตรยาง

- การเดินทางสะดวก
   - ภาษาและการสือ่ สาร

- ตรวจและรักษา
โรคซับซ้อน เช่น มะเร็ง
- Health Checks
ที่ซับซ้อน

- ภาษาและการสือ่ สาร - สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว  
- มีชื่อเสียงทางด้าน
- อาหาร แหล่งช็อปปิง้
ผ่าตัด ศัลยกรรม    - แหล่งช็อปปิง้
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
- ค่าใช้จา่ ย
บนใบหน้า
   - ใช้บุคค,มีชื่อเสียง
(Idol) เป็นจุดขาย

- ศัลยกรรมความงาม
บนใบหน้า

ที่มา: รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ข้อมูลปี 2559)
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โดยกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจและเป็นโอกาสคือ
1. กลุ่มลูกค้าที่มีภาวะมีบุตรยาก
จากการทีร่ ฐั บาลจีนประกาศให้ประชากรมีบตุ รคนที่ 2 ได้
และมีคู่สมรสชาวจีนกว่า 90 ล้านคู่ที่ต้องการมีบุตรคนที่
2 โดยเฉพาะคนทีม่ ภี าวะมีบตุ รยาก ซึง่ เดิมทีไทยก็เป็นหนึง่
ในประเทศปลายทาง ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาว
จีนเลือกเดินทางเข้ามารับการรักษาหรือขอค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงนับเป็นโอกาสของธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนไทยที่จะเจาะตลาดลูกค้าเซ็กเมนต์ใหม่
กลุ่มนี้
2. กลุ่มลูกค้าที่เน้นการดูแลด้านความงาม
จากกระแสความงาม (Beauty) ของคนจีนที่ยังมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากการผ่าตัดศัลยกรรมบนใบหน้าแล้ว
ยังมีบริการด้านความงามอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นบริการทางการแพทย์ที่ไม่ซับ
ซ้ อ น เช่ น ทั น ตกรรม (Dental) การดู แ ลผิ ว พรรณ
เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) หรือแม้แต่การดูแล
สุขภาพเชิงบ�ำบัดต่างๆ (Wellness) เช่น ตรวจสุขภาพ
การฟื้นฟูหรือพักฟื้นสุขภาพร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ
ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน และน่าจะเป็นโอกาสใน
การเจาะตลาดของผู้ประกอบการไทย
ทีม่ า: http://gotomanager.com “ธุรกิจโรงพยาบาล
และสุขภาพ สมรภูมิใหม่กลุ่มทุนใหญ่ไทย”
ที่มา: บทวิจัยกสิกร, ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี’61

ภาพรวมธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย
ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว หรือ LPH  กล่าวว่า “ในช่วง
2 ปีทผี่ า่ นมา โรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยเป็นช่วงของ
การลงทุ น ขยายธุ ร กิ จ แทบทุ ก แห่ ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่
กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นจังหวะทีเ่ ศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้
จ�ำนวนคนไข้ทงั้ ในและต่างชาติ “ลดลง” ฉะนัน้ จึงเป็นโอกาส
ให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาเน้นขยายการลงทุน เพื่อรอ
เศรษฐกิจฟืน้ ตัวและจ�ำนวนคนไข้กลับมา” ทว่า เมือ่ ธุรกิจ
อยูใ่ นช่วงการขยายการลงทุน สิง่ ทีต่ ามมาคือ “อัตราการ
เติบโตของก�ำไร” จึงชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีการ
ลงทุนอัตราการเติบโตของก�ำไรจะเติบโตดี แต่ดร.อังกูรมอง
ว่า เป็นเพียงผลกระทบ “ระยะสัน้ ”เท่านัน้ ซึง่ ถือเป็นเรือ่ ง
ปกติของธุรกิจทัว่ ไป หรือแม้แต่ธรุ กิจโรงพยาบาลทีเ่ มือ่ มี
การลงทุนใหม่ จะต้องรับรูผ้ ลของการ “ขาดทุน”ไม่ตำ�่ กว่า
2-3 ปีหรือจนกว่าธุรกิจจะอยูต่ วั “ในระยะสัน้ อาจกระทบ
อัตราการเติบโตของก�ำไร แต่ในระยะยาวโรงพยาบาลก็จะ
กลับมาเติบโตเช่นเดิม หรือ อาจเติบโตมากกว่าเดิม จาก
ฐานลูกค้าจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ” ทางด้านศูนย์วจิ ยั กสิกรระบุวา่
ตลาดคนไข้ในประเทศทีม่ แี นวโน้มแข่งขันสูง ผูป้ ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะทีพ
่ งึ่ พาสัดส่วนรายได้จาก
กลุม่ ลูกค้าคนไทยและเน้นจับตลาดชนชัน้ กลางคงต้องหัน
มาใช้กลยุทธ์เพิม่ เติมเพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ ซึง่ หนึง่
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ในนัน้ คือ การมองหาตลาดใหม่โดยเฉพาะการเจาะตลาดผู้
สูงอายุทม่ี แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
แต่ประเด็นส�ำคัญคือ ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีก�ำลัง
ซือ้ ไม่สงู หรือมีขอ้ จ�ำกัดทางด้านรายได้ ดังนัน้ โรงพยาบาล
เอกชนที่ เ จาะตลาดผู ้ สู ง อายุ จ ะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความ
สามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือก�ำลังซื้อของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อปานกลางขึ้น
ไปหรือมีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทต่อปีขึ้นไป(ซึ่งยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน) ซึ่งคาด
ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ ยังต้องการความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็วในการเข้าใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
เอกชนแต่อาจจะเลือกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่า
รักษาพยาบาลที่ไม่สูงเกินไป
ทีม่ า: http://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/793670
ส�ำหรับความต้องการจากผู้ป่วยต่างชาติ ทางด้าน
EIC คาดว่าจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนมีแนวโน้มกลับมาฟืน้
ตัวเป็นบวกภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 โดยประเมิน
ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตได้ผ่านจุดต�่ำ
สุดในเชิงอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อนหน้าใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 นอกจากนัน้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว

จีนจะทยอยปรับตัวสูงขึน้ จากมาตรการของภาครัฐในการ
สร้างความเชือ่ มัน่ และโปรโมทการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ อ้างอิง
จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาขยายตัว 8 เดือน
ภายหลั ง การปราบทั ว ร์ ศู น ย์ เ หรี ย ญในเดื อ นตุ ล าคม
2016 นอกจากนี้ อีไอซีมองว่าการเติบโตของจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวจีนในปี 2019 จะได้แรงสนับสนุนจากนักท่อง
เที่ยวจีนอีก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง
ด้วยตัวเอง (Freely Independent Traveler: FIT) นักท่อง
เทีย่ วจีนแบบกลุม่ ทัวร์ทมี่ รี ายได้ปานกลางในเมืองรอง และ
นักท่องเที่ยวจีนเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กลุม่ นักท่องเทีย่ วจีนเชิงสุขภาพทีแ่ ม้จะยังมีจำ� นวนไม่
มากแต่มกี ารใช้จา่ ยด้านสุขภาพสูง จีนก�ำลังเผชิญปัญหา
ด้านโครงสร้างประชากร 2 ด้านคือสัดส่วนประชากรอายุ
60 ปีขนึ้ ไปทีส่ งู ถึง 17.3% ของจ�ำนวนประชากรทัง้ ประเทศ
ในขณะทีอ่ ตั ราการเกิดลดลงเหลือ 3.5%YOY ในปี 2017
แม้รฐั บาลจีนจะอนุญาตให้มลี กู 2 คนได้ตงั้ แต่ปี 2016 ส่ง
ผลให้ประชากรผูส้ งู อายุจนี และคูส่ มรสจีนทีต่ อ้ งการมีลกู มี
ศักยภาพเป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของไทย ไทยเอง
ก็ตงั้ เป้าหมายเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและ
ได้รบั การจัดอันดับที่ 6 จาก International Healthcare
Research Center’s Medical Tourism Index ในปี 2017
ด้วยข้อได้เปรียบด้านบุคลากร มาตรฐาน และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลที่
ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รายงานว่า ในปี 2017 ไทยต้อนรับนักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

66,492 ราย สร้างรายได้ 2.3 หมืน่ ล้านบาท และคาดว่า
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในปี 2018 จะเพิม่ ขึน้
13.9%YOY เป็น 2.6 หมืน่ ล้านบาท
ทัง้ นี้ ไทยต้องการเพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
จีนซึง่ เดินทางเข้ามารับบริการในไทยมากเป็นอันดับ 1 และ
มีการใช้จา่ ยสูงทีส่ ดุ ในนักท่องเทีย่ วทุกกลุม่ โดยเจาะกลุม่ ผู้
สูงอายุจนี ราว 240 ล้านราย ด้วยบริการรักษาโรคร้ายแรง
เช่น โรคหลอดเลือด โรคกระดูก โรคทางเดินอาหารและตับ
โรคมะเร็ง และโรคสมอง ขณะเดียวกันก็จบั กลุม่ คูส่ มรสจีน
กว่า 90 ล้านคูท่ ตี่ อ้ งการมีบตุ รคนที่ 2 ด้วยการท�ำเด็ก
หลอดแก้วในไทยที่มีอัตราความส�ำเร็จ 60% ซึ่งสูงกว่า
30% ในจีน ส่วนค่าใช้จา่ ยในไทยก็ถกู กว่าเฉลีย่ ราว 2-4
แสนบาทต่อหัวต่อทริป นอกจากนี้ ยังมุง่ เป้ากลุม่ ชาวจีนที่
เดินทางเข้ามาไทยเพือ่ เข้ารับบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอ
วัยและความงาม ซึง่ เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้จา่ ยสูงทีส่ ดุ เฉลีย่ 2-7 แสน
บาทต่อหัวต่อทริป จ�ำนวนและรายได้จากนักท่องเทีย่ วเชิง
สุขภาพจีนเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในปี 2019 และระยะ
ต่อไป ส่วนหนึง่ มาจากมาตรการส่งเสริมของรัฐบาล ทัง้ การ
ขยายเวลาพ�ำนักในไทยเป็น 90 วัน ส�ำหรับผูป้ ว่ ยจีนและผู้
ติดตาม และการโปรโมตการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพใน 5 เมือง
หลักของจีน อีกส่วนหนึง่ มาจากความต้องการของจีนเอง
ทีย่ นิ ดีจา่ ยค่ารักษาพยาบาลมากขึน้ เพือ่ เข้าถึงการบริการ
ทีไ่ ด้มาตรฐานในไทย เช่น การท�ำเด็กหลอดแก้ว เป็นต้น
ทีม่ า: SCB Economic Intelligence center, In focus
: 3 ประเด็นน่าสนใจส�ำหรับเศรษฐกิจไทย ปี 2019

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต
ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมยั ง โตต่ อ เนื่ อ ง
ประมาณ 5%-7% ต่อปี แม้อตั ราการเติบโตของคนไข้จาก
ตะวันออกกลางจะชะลอตัวลง เช่นเดียวกันกับทางด้านทริส
เรทติ้ ง ที่ ค าดการณ์ ว ่ า ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทยจะยังคงโตต่อเนือ่ งได้ 5%-7% ต่อปี ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า  โดยการเติบโตจะมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ
- จ�ำนวนประชากรสูงอายุทเี่ พิม่ มากขึน้
- ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่ ง ช่ ว ยชดเชยความต้ อ งการจากกลุ ่ ม ประเทศใน

ตะวันออกกกลางที่ชะลอตัวลง
โดยคาดว่าการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมน่าจะ
ลดลง โดยบริษัทส่วนใหญ่น่าจะเน้นการยกระดับการให้
บริการและการเพิม่ อัตราการครองเตียง นอกจากนี้ ค่าใช้
จ่ายในการรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับการทีป่ ระชากรมีอายุ
ที่ยืนยาวขึ้นท�ำให้คาดว่าบริษัทประกันสุขภาพจะเข้ามามี
บทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมนี้ ซึง่ จะส่งผลให้ธรุ กิจโรง
พยาบาลเอกชนสามารถเติบโตได้ตอ่ เนือ่ งในระยะยาว
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ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ทริสเรทติง้ ได้สรุปประเด็นส�ำคัญถึงแนวโน้ม
ในอนาคตไว้ ดังต่อไปนี้
1.กลุม่ ผู้ใช้บริการทีเ่ ปลีย่ นไป
ผูป้ ว่ ยจากกลุม่ ประเทศตะวันออกกลางถือเป็นกลุม่ ผู้
ป่วยต่างชาติหลักที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา อย่างไรก็ดี ราคาน�ำ้ มัน
ทีป่ รับลดลงอย่างมากในปี 2558 ส่งผลให้อตั ราการเติบโต
ของผูป้ ว่ ยจากกลุม่ ประเทศตะวันออกกลางลดลง ท�ำให้การ
เติบโตของรายได้จากผูป้ ว่ ยต่างชาติมแี นวโน้มลดลง  จาก

ข้อมูลรายได้รวมของผูป้ ว่ ยต่างชาติของกลุม่ โรงพยาบาล
กรุงเทพ (BDMS) และโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ (BH) พบ
ว่ารายได้จากผูป้ ว่ ยต่างชาติมอี ตั ราการเติบโตเพียง 6%
ต่อปี ในช่วงปี 2559-2560 ลดลงจากเคยเติบโตประมาณ
11% ต่อปีในช่วงปี 2556-2558 โดยตัวเลขรายได้รวมจาก
ผู้ป่วยในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
(CLMV) สูงกว่ารายได้รวมจากผู้ป่วยในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางตัง้ แต่ปี 2559

Foreign Patients Nationality

Foreign 6.5%
Thai
93.5%

Expatriate
2.7%
Tourist
2.1%

UK
10.3%

Germany
India 6.2%
4.3%

Other
24.4%

Japan
7.3%

Medical
Tourist
1.7%

US
12.0%
China
9.9%

ASEAN
(CLM)
25.6%

Patient structure (2011)*
Krungsri Research
Sources: NSO, MOC, MOPH *Note: Sourced from sn NSO survey in 2011

2. โรงพยาบาลเอกชนเน้นการยกระดับการให้บริการ
ทริสเรทติ้งคาดผู้ประกอบการในตลาดจะเน้นการเติบโต
จากภายใน การควบรวมกิจการน่าจะยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อ
เนือ่ ง แต่ขนาดของการควบรวมอาจจะไม่ใหญ่มากเหมือน
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยผู้เล่นรายใหญ่จะเน้นการยก
ระดับการให้บริการและเพิ่มอัตราการครองเตียงของโรง
พยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยจ�ำนวนบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีอยู่จ�ำกัดท�ำให้การขยายธุรกิจโดยการเพิ่ม
จ�ำนวนโรงพยาบาลท�ำได้ยากขึน้ จากตัวเลขขององค์การ
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อนามัยโลกปี 2558 พบว่าจ�ำนวนแพทย์และพยาบาลของ
ประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์พียง 0.47 คนต่อประชากร
1,000 คน และมีพยาบาล 2.294 คนต่อประชากร 1,000
คน ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่าง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสิงคโปร์ โดยประเทศ
เหล่านีม้ จี ำ� นวนแพทย์มากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000
คน แม้วา่ ในขณะนีป้ ระเทศไทยจะผลิตแพทย์ได้ราว 3,000
คนต่อปี ก็ยังจะต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการเพิ่ม
สัดส่วนแพทย์ให้เป็น 1 คนต่อประชากร 1,000 คน

3. ธุรกิจประกันสุขภาพจะมีบทบาทส�ำคัญ
ทริ ส เรทติ้ ง คาดว่ า ธุ ร กิ จ ประกั น สุ ข ภาพจะมี บ ทบาท
ส�ำคัญในธุรกิจการแพทย์ของไทย ความแออัดในโรง
พยาบาลรัฐและระยะเวลาในการรอรับการรักษาที่ค่อน
ข้างนานท�ำให้ผู้ป่วยที่มีฐานะปานกลางถึงสูงมีแนวโน้มที่
จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ดี ค่าใช้จ่ายการให้บริการทางด้านสุขภาพที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นในอัตรา 3%-5% ต่อปี ท�ำให้จ�ำนวนประชาชนหัน
ไปท�ำประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้
จ่ายในกรณีเจ็บป่วย จากข้อมูลรายได้รวมของกลุ่มโรง

พยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ พบว่า
สัดส่วนรายได้จากกลุ่มบริษัทประกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่ อ ง โดยรายได้ จ ากกลุ ่ ม บริ ษั ท ประกั น ของกลุ ่ ม โรง
พยาบาลกรุงเทพพบว่ามีสัดส่วนประมาณ 23.3% ของ
รายได้การให้บริการรวมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี
สัดส่วนเพียง 15.3% ของรายได้การให้บริการรวมในปี
2555 ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากบริษัทประกันของโรง
พยาบาลบ�ำรุงราษฎร์เพิม่ ขึน้ เป็น 13.8% ของรายได้การ
ให้บริการรวมในปี 2560 จากเดิมทีม่ สี ดั ส่วนเพียง 11.9%
ของรายได้การให้บริการรวมในปี 2555

สรุปการประเมินภาพทิศทางธุรกิจปี 2562

คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ พฤศจิกายน 2561
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ทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี2562 กลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาส
เติบโตดีกว่าเศรษฐกิจ เนื่องมาจากกระแสการตื่นตัวและ
ใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้คนท�ำให้ความต้องการสินค้า และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตใน
เกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพ
บริการทางการแพทย์ทั้งเพื่อการรักษาและการป้องกัน
หรือแม้กระทั่งกระแสการให้ความส�ำคัญ กับการเสริม
สร้างบุคลิกและความงาม การจัดกิจกรรมกีฬา ธุรกิจ
5 ธุรกิจรุ่ง

สุขภาพ
เทคโนโลยี
ก่อสร้างภาครัฐ
ท่องเที่ยว
ค้าปลีก-ส่ง
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกร, เปิดโผธุรกิจรุ่งปี ‘62
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ออกก�ำลังกาย เป็นต้น ส�ำหรับธุรกิจกลุ่มนี้ ที่หยิบยกมา
คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึง่ ประเมินว่าจะยังมีแนวโน้ม
เติบโตจากการขยายกิจการ ของผู้ประกอบการและค่า
รักษาพยาบาลทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามกลุม่ โรคทีป่ จั จุบนั
มีความซับซ้อนมากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้บริการ
ทางการแพทย์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ ประเทศไทย
กลังก้าวเข้าสู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565
(ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 14
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด)

สภาวะการแข่งขัน
บริษัทฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริษัท โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่
โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์

โรงพยาบาล / สถานพยาบาลใกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลรัทรินทร์
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�้ำ
โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลบางนา 11
โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

โรงพยาบาลชัยประชารักษ์
โรงพยาบาลบางนา 2
โรงพยาบาลเกษฒราษฏร์ฉะเชิงเทรา (โสธราเวช)
โรงพยาบาลวิภารามอมตะ

ที่ตั้ง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
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จากการที่มีจ�ำนวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งใน
พื้นที่เดียวกัน เป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง
ดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ มีความได้เปรียบในหลายด้าน
ได้แก่
• บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายด้าน และมีศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานอาทิเช่น
- คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก ซึ่งกลุ่มบริษัทมี
ความเชี่ยวชาญด้านต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
(Micro Surgery) ทั้งนี้ โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท เป็น
ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาค
ตะวันออก
- ศู น ย์ รั ก ษาโรคหั ว ใจครบวงจร ซึ่ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท
สามารถให้บริการครอบคลุมตัง้ แต่การตรวจวินจิ ฉัยเบือ้ ง
ต้น การใส่ขดลวดและท�ำบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือด

หัวใจ และการผ่าตัดหัวใจเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยหัวใจ
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย ซึ่งโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย  
        วิกฤติทารกแรกเกิดน�้ำหนักน้อย ของส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้น  
• ความเพียบพร้อมทัง้ ในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสถานที่ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มีความ
ทันสมัยและครบครัน จ�ำนวนห้องตรวจผู้ป่วยและจ�ำนวน
เตียงผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับสูง เพียงพอต่อการให้บริการทัง้ ผู้
ป่วยนอกและผูป้ ว่ ยใน อีกทัง้ การจัดบรรยากาศของสถาน
ที่ในโรงพยาบาลมีความสวยงาม เป็นระเบียบ และสะอาด
ปลอดภัย  
• ท�ำเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่ม
บริษทั ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท�ำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดิน
ทางมาถึงได้อย่างสะดวกสบาย

กลยุทธ์การแข่งขัน
สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านคุณภาพในการให้บริการ และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ดัง
นัน้ เพือ่ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและปรับ
กลยุทธ์การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
บริษทั ฯ มีโรงพยาบาลในกลุม่ รวมทัง้ สิน้ 9 แห่ง สถาน
พยาบาลและคลินิกอีก 4 แห่ง ตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีศักยภาพ
กระจายอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง รวมทัง้
ครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ (เขต
ประเวศ และเขตลาดกระบัง) ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรม
และเขตชุมชนทีม่ กี ารขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ อยูใ่ กล้
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กับสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถ
ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยตาม
โครงการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
เครือข่ายของบริษัทฯยังส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of Scale) ในประเด็นต่อไปนี้
• การบริหารอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการแพทย์ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ จากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
ตรวจรักษาบางรายการร่วมกัน
• การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์
ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา เพื่อน�ำสินค้ามาใช้ทดแทน
กันในกรณีขาดแคลน
• การบริหารบุคลากรทางการแพทย์ บริษทั ฯ มีบคุ ลากร
ทางการแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีส่ ามารถหมุนเวียน
ไปยังโรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) การกระจายรายได้จากกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย
บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าทั่วไป อาทิ ลูกค้าเงินสด ลูกค้าคู่สัญญา ลูกค้า
กองทุนเงินทดแทนฯ เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าโครงการ
สวัสดิการภาครัฐ ซึ่งการมีแหล่งที่มาของรายได้หลาก
หลาย ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯมีความสม�่ำเสมอ และ
เป็นผลให้บริษทั ฯ บริหารและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นโยบายหลักของบริษทั ฯยัง
คงมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากลูกค้ากลุ่มทั่วไป
เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีอัตราก�ำไรสูงกว่ากลุ่มลูกค้าตาม
โครงการสวัสดิการภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ในปี 2559 และในปี 2560
และ 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 และร้อยละ 63 ตาม
ล�ำดับ การที่สัดส่วนในปี 2560 และ 2561 เพิ่มขึ้นเพราะ
โรงพยาบาลเปิดให้บริการในส่วนของการขยายอาคารให้
รองรับการเติบโตของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559
ส่งผลให้รายได้และจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในกลุม่
ผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลระหว่างปี   2557 ถึงปี   2561 รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จาก 1,363.26 ล้านบาท เป็น 2,754.77 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.23 ต่อปี บริษัทฯ มีนโย
บายเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทัว่ ไปโดยการเพิม่ ศักยภาพในการ
ให้บริการรักษาพยาบาล การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
ทั น สมั ย รวมถึ ง การเพิ่ ม ความหลากหลายในการให้
บริการ เช่น การให้บริการศูนย์หวั ใจครบวงจร ศูนย์หลอด
เลือดสมอง ศูนย์มะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์
การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุม่ ลูกค้าทัว่ ไป เช่น การออก
บูธตามหมู่บ้านและการตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้

ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล และการใช้ชีวิตที่
ลดปัจจัยเสีย่ ง   รวมถึงการให้สว่ นลดแก่ผปู้ ว่ ยทีท่ ำ� ประกัน
สุขภาพกับบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
(3) คุณภาพการให้บริการ
คุณภาพการให้บริการเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของ
ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของปัจจัยดังกล่าว โดยได้มีการก�ำหนดเป็นนโยบาย
ส�ำหรับการให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพดังนี้
• การให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
• การประเมิ น ผู ้ ป ่ ว ย การวิ เ คราะห์ การวิ นิ จ ฉั ย
แผนการรักษา และการประเมินซ�้ำที่มีประสิทธิภาพ
• การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง
• การจ�ำหน่ายผู้ป่วย รวมถึงการดูแลภายหลังจาก
การเริ่มรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้
ป่วย โดยใช้ก�ำหนดมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมทบทวนต่ า งๆ ตั้ ง แต่ กิ จ กรรม
ทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรของบริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้ป่วยเป็น
จุดศูนย์กลาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามปลูกฝังให้
บุคลากรมีจติ บริการ ซึง่ จะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ จากการพัฒนายกระดับคุณภาพในการ
บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือขอ
งบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  อนิ เตอร์
ตามล�ำดับได้รับการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นที่ 3 และมี
การรับรองต่ออายุทุก 2 ปี และในปี 2557 โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 ได้ผา่ นการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation) จากสหรัฐอเมริกา   และมีการ
รับรองต่ออายุทุก 3 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตาม
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการ
จัดหาเครือ่ งมือต่างๆทีม่ คี วามทันสมัย และช่วยเพิม่ ความ
สามารถในการตรวจรักษาโรคให้ถูกต้องแม่นย�ำมากยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการสรรหาทีมแพทย์ผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทัง้ ทีมพยาบาลและ
บุคลากรสนับสนุน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อ
ความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็น
ประจ�ำ  โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่
มีหน้าทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้า จะต้องเข้าอบรมความรูใ้ นการให้
บริการตามโปรแกรมที่ก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง   
(4) การก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล
บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้
สอดคล้องกับชนิดและความรุนแรงของโรค และอยูใ่ นระดับ
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ทีส่ ามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลแห่งอืน่ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านอัตราค่ารักษา
พยาบาล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ
ในการให้บริการได้
(5) การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างการ
รับรู้ในความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้ออกบูธท�ำกิจกรรม รวม
ทั้งจัดงานนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง   
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาททีส่ ำ� คัญ
ต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหนึ่งของชุมชน ที่
มีหน้าที่ตอบแทนต่อสังคม ดังเห็นได้จากปรัชญาการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “กลุ่มโรงพยาบาล
จุฬารัตน์เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่
ยั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม” โดย
ปรัชญาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดผ่าน
ทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐใน
โครงการเพือ่ สังคมต่างๆ รวมทัง้ ได้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่
สังคมอยู่เป็นประจ�ำและต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น โครงการหนึง่
หมืน่ ดวงใจถวายพ่อหลวง โครงการheart hero เพือ่ ช่วย
เหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้าถึงบริการล่าช้า และการจัด
อบรมความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและ

สถานที่ น อกโรงพยาบาล ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปและ
พนักงานของบริษทั ลูกค้า อาทิเช่น การจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้
กับบุคคลทัว่ ไปรวมถึงเจ้าหน้าทีอ่ สม.ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
บริเวณโดยรอบของทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล  สถานพยาบาล
และคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ และ การจัดอบรมให้ความรู้ใน
การเลีย้ งลูกแก่มารดาทีต่ งั้ ครรภ์โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจ
รักษาประชาชนในชุมชน โครงการให้ความรู้การดูแล
สุขภาพในโรงเรียนเพือ่ สร้างความตระหนัก อีกทัง้ บริษทั ฯ
ยังได้พยายามปลูกฝังให้บคุ ลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาสิง่
แวดล้อม ให้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นหน้าที่ของทุกๆ
คนทีจ่ ะต้องเปลีย่ นพฤติกรรม ในการลดการใช้ทรัพยากร
อย่ า งสิ้ น เปลื อ ง รวมทั้ ง น� ำ วั ส ดุ ต ่ า งๆกลั บ มาใช้ ใ หม่
เป็นต้น
(6) ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทั ฯ ตัง้ อยูใ่ น
ท�ำเลที่เหมาะสม โดยสถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงงาน
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ตรงกั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม เป้ า หมายท� ำ ให้
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีการ
จัดสรรพื้นที่โรงพยาบาลอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี  ้
บริษัทฯมีCALL CENTER 1609 พร้อมรถพยาบาลและ
ทีมงานที่มีความพร้อมในการเคลื่อนย้าย หรือสั่งการ
รักษาในกรณีฉูกเฉิน ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยัง

โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้
จากการที่บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งสิ้น 9 แห่ง และ
มีสถานพยาบาลและคลินิกที่ด�ำเนินการโดยบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยจ�ำนวน 4 แห่ง ท�ำให้ลกู ค้ากลุม่ โครงการประกัน
สังคมได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการได้ทุกสถาน
บริการในกลุ่มบริษัท
(7) การควบคุมต้นทุน
เนื่องจากรายได้จากลูกค้าโครงการประกันสังคม
รัฐบาลได้กำ� หนดอัตราจ่ายเหมารายคนจากการจัดสรร
ตามนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น ผลการด�ำเนินงานของ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ควบคุมต้นทุนในการรักษาพยาบาล โดยทีย่ งั คงคุณภาพ
การรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
เป้ า หมายเชิ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ คื อ การท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
ปลอดภัยโดยไม่สิ้นเปลือง โดยได้จัดตั้งกิจกรรม “การ
ประกันคุณภาพที่ไม่สิ้นเปลือง” และให้มีการทบทวน รวม
ทั้งตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด
กิจกรรมพิเศษทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานได้รว่ มแสดงความคิด
เห็น เกีย่ วกับการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานและการ
ลดต้นทุน อีกทั้งการที่ บริษัทฯ มีโรงพยาบาลเครือข่าย
หลายแห่ง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์บางรายการร่วมกัน  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ยาและเวชภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
โรงพยาบาล ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งใช้ในการรักษาผู้
ป่วย โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะท�ำหน้าทีร่ วบรวมปริมาณยา
และเวชภัณฑ์ที่ต้องการ และส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้
ด�ำเนินการจัดหา ซึง่ แนวทางการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ขอ
งบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ จัดซื้อผ่านระบบประมูล
และจัดซื้อโดยตรง
การจัดซือ้ ผ่านระบบประมูล บริษทั ฯ จะร่วมมือกับโรง
พยาบาลเอกชนอื่นที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯหลายแห่ง
เพือ่ รวมปริมาณในการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆให้อยู่
ในระดับสูง ท�ำให้สามารถเพิ่มอ�ำนาจต่อรองด้านราคา
และเงือ่ นไขทางการค้า โดยบริษทั ฯ รับหน้าทีเ่ ป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมปริมาณความต้องการยาและเวชภัณฑ์
จากนั้น บริษัทฯ จะเชิญผู้จัดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ยื่น
ซองประมู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารประกวดราคาผ่ า นระบบ
ออนไลน์ และท�ำการเลือกผู้จัดจ�ำหน่ายที่เสนอราคาและ
เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงท�ำสัญญากับผู้จัด
จ�ำหน่ายที่ชนะการประมูล ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการจัดซื้อ บริษัทฯ และโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วม
การจัดซือ้ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการร่วมส�ำหรับประเมินและ
พิจารณาการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครัง้ โดยคณะ
กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่
เข้าร่วมประมูล ซึง่ ในการพิจารณาการประมูลในแต่ละครัง้
คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางด้าน
ราคา และคุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing
Practice (GMP) ซึ่งช่วยส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน
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อย่างไรก็ตาม ยาและเวชภัณฑ์บางส่วน บริษัทฯ จะ
จัดซื้อโดยตรงจากผู้จัดจ�ำหน่าย ไม่ผ่านระบบประมูล ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ ก ารจั ด ซื้ อ วิ ธี นี้ จ ะใช้ กั บ การจั ด ซื้ อ ยาหรื อ
เวชภัณฑ์ที่บริษัทฯมีปริมาณความต้องการใช้จ�ำนวนไม่
มาก ผู้จัดจ�ำหน่ายจึงไม่น�ำยาหรือเวชภัณฑ์ดังกล่าว
เข้าร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาทีเ่ ป็นลักษณะยาต้นแบบ
(Original Drugs) ซึ่งเป็นยาน�ำเข้าราคาแพงที่ต้องสั่งซื้อ
เป็นกรณีเฉพาะ
การบริ ห ารจั ด เก็ บ สิ น ค้ า คงคลั ง ของธุ ร กิ จ โรง
พยาบาล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความ
ส�ำคัญมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย
ส�ำรองยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีความถี่ของการใช้สูง ให้อยู่ใน
ระดับเพียงพออย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้ระบบการ
หมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา
เพื่อน�ำมาใช้ทดแทนกันในกรณีขาดแคลน นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการจัดระบบดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อการ
รักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมแิ ละความชืน้ ให้อยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภัณฑ์นนั้ ๆ และ
ท�ำการป้องกันการสัมผัสกับแสงโดยตรง เพื่อให้ยาและ
เวชภัณฑ์มีอายุการใช้งานตามที่ระบุ ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 5
ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�ำหน่าย จึง
ได้รับบริการหลังการขายในระดับที่ดี และมีการประกัน
คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ โดยสามารถเปลี่ยนคืนได้หาก
มีปญ
ั หาด้านคุณภาพ รวมถึงสามารถเปลีย่ นคืนยาทีใ่ กล้
หมดอายุได้
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการจัดท�ำรายงานทุกเดือนเพือ่
ติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกล้หมดอายุ
โดยกรณีที่มียาใกล้หมดอายุแต่ยังมีคุณภาพดีและอายุ
คงเหลือที่เหมาะสม จะมีการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามยาบางประเภทที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้โรงพยาบาลต้องส�ำรองยาดังกล่าวไว้ และไม่
สามารถเปลีย่ นคืนได้ ซึง่ ในกรณีทยี่ าดังกล่าวจะหมดอายุ
จะถูกส่งไปท�ำลายตามขั้นตอนต่อไป  
บริ ษั ท ฯ จั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดจากผู ้ จั ด
จ�ำหน่ายภายในประเทศ และมีการจัดส่งสินค้าภายใน 3
ถึง 7 วัน หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจัดส่งให้ภายใน 24
ชั่วโมง โดยทั่วไป บริษัทฯ ได้รับเครดิตทางการค้าจากผู้
จัดจ�ำหน่ายระหว่าง 30 ถึง 90 วัน
ในด้านการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายนั้น บริษัทฯ พึ่งพิงผู้
จั ด จ� ำ หน่ า ยแต่ ล ะรายในระดั บ ต�่ ำ  เนื่ อ งจากไม่ มี ผู ้ จั ด
จ�ำหน่ า ยรายใดรายหนึ่ง จัดหายาหรือ เวชภัณฑ์ให้แก่
บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ทั้งหมด ในระหว่างปี 2559 – 2561 และ บริษัทฯ
ไม่มีข้อผูกพันการซื้อยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจ�ำหน่าย
รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบ
ในอนาคต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการจัดซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทา
งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์   ท�ำ
หน้าที่พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อเครื่องมือทางการ
แพทย์ โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบัติ รวมทั้ง
เงื่อนไขทางการค้ากับผู้จัดจ�ำหน่ายหลายราย เพื่อให้ได้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็น
ไปตามมาตรฐาน Joint Commission International
(JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนจัดหา ผ่าน
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไทยแอมดอน จ�ำกัด  
ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์จาก

ต่างประเทศ โดยเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทฯจัดหาผ่าน
บริษัท ไทยแอมดอนมีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า
เครือ่ งวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นต้น อย่างไรก็ดี การจัดซื้อเครื่องมือทางการ
แพทย์ผ่านบริษัทย่อยดังกล่าว ยังคงยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)
เช่นเดียวกัน   
บุคลากรทางการแพทย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีบุคลากรทางการแพทย์รวมทุกสาขาจ�ำนวน 3,420
ท่าน   ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจัดหาบุคลากร
ทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นผลจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่
ดี กั บ โรงเรี ย นแพทย์ แ ละสถานฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่
พยาบาลหลายแห่ง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรักษาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การให้ทุน
การศึกษาต่อแก่พนักงาน การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดี และการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อาทิเช่น บุคลากรอาวุโส
ให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรที่เพิ่งจบการศึกษา
ใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้การ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การด�ำเนิน
งานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การผลิ ต บุ ค ลากรผู ้ ช ่ ว ยพยาบาลเพื่ อ ป้ อ นให้ แ ก่ โ รง
พยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษัท ทั้ง 13 แห่ง
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของ
บริษัทฯ คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ บ�ำบัดน�ำ้ เสียให้มคี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงาน
และชุมชุนตระหนักและมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน
ในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปีบริษทั ฯ ได้จดั อบรม
และจัดนิทรรศการ Green Hospital ขึ้น ณ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงเพื่อให้
พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน
โดยเริ่มจากการรณรงค์การปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างของ
โรงพยาบาล เพือ่ ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงท�ำให้อากาศบริเวณโดยรอบโรง
พยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชน
โดยรอบ
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วัสดุและของเสียอันตราย
การจั ด การขยะและของเสี ย อั น ตรายของกลุ ่ ม โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวิธีการเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิ
1,200 องศา ท�ำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศ  และวิธีการฝังกลบท�ำให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้น
บรรยากาศ ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่ง
ผลให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น ฝ่ า ยบริ ห ารกลุ ่ ม บริ ษั ท โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ตระหนักถึงสภาวะดังกล่าว จึงได้
ก� ำ หนดนโยบายในการควบคุ ม ปริ ม าณขยะเพื่ อ ลด
ปริมาณการก�ำจัดขยะและการลดการใช้พลังงานทุกชนิด
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน   โดยการจัดอบรมเพือ่
ให้ความรูก้ บั บุคคลากรทุกท่านในองค์กร และจัดโครงการ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเกิดการปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ส ่ ง ผลในการท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม  
พร้อมจัดโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น รณรงค์การปลูกต้นไม้ทั้งภายในองค์กรและชุมชน

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวม
ถึงเปลี่ยนการใช้น�้ำยาเคมีที่ใช้ท�ำความสะอาดมาเป็น
น�้ำยาชีวภาพ   รณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้า และลดการ
ถ่ายเอกสารโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาทดแทน ส่งผล
ให้ลดทั้งปริมาณการใช้ผงหมึก ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการ
ใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และก�ำหนดนโยบาย
เปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอล
อีดีเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และลดความร้อน   เพิ่มสวิทซ์
กระตุกเปิดปิดไฟในส�ำนักงาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับ
อากาศให้ เ ป็ น ค่ า คงที่ ลดการใช้ ลิ ฟ ท์ ปิ ด หน้ า จอ
คอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ใช้งาน และถอดปลัก๊ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิดหลังเลิกใช้งาน รวมถึงรณรงค์การใช้รถทางเดียวกัน
ไปด้วยกันเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
การบ�ำบัดน�้ำเสีย
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทมีระบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย
เพื่อปรั บปรุ งคุณภาพน�้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อน

ปล่อยสู่ท่อระบายน�้ำสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด แล้ ว เป็ น ประจ� ำ  ซึ่ ง ค่ า
พารามิเตอร์ตา่ งๆ ทีต่ รวจวัดมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบประจ�ำปีจากส�ำนักงาน
ประกันสังคมตามเงื่อนไขสมาชิกของสถานพยาบาลใน
สังกัดส�ำนักงานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด ได้ ม าตรฐาน
ปลอดภั ย ก่ อ นปล่ อ ยสู ่ ส าธารณะ โดยน�้ ำ ที่ ผ ่ า น
กระบวนการบ�ำบัดบางส่วนจะถูกน�ำมาใช้รดน�้ำต้นไม้
และท�ำความสะอาดลานจอดรถ
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ปัจจัยเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัย
ความเสีย่ งต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ  
ราคาหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปัจจัยความเสีย่ งต่อไปนี้ เป็นเพียง
ปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบ
เชิ ง ลบต่ อ บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งใน
การลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ อาจมีปจั จัย
ความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบนั
และอาจมีปจั จัยความเสีย่ งบางประการทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่าไม่เป็น
สาระส�ำคัญ ซึง่ ปัจจัยความเสีย่ งเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตได้

ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพึ่งพาบุคลากร
ทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในสาขาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ใน
ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจ�ำนวนจ�ำกัด  นอกจากนี้ใน
ปั จ จุ บั น ผลกระทบจากการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ การ
ให้บริการทางการแพทย์ ท�ำให้เกิดความต้องการบุคลากร
ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร
ซึง่ บุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถที่ เ หมาะสม ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ
อาจได้รบั ผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการ
แพทย์ในด้านต่างๆ ในอนาคต   
อย่างไรก็ตาม ในอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังมิได้ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด
สืบเนือ่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศ
และสุขอนามัยในการท�ำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทนุ การศึกษาต่อให้แก่
พนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ หมายรวมถึงบุคลากรกลุม่ ดังกล่าว
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างเสริมทักษะในการท�ำงานและ
พัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งในด้านต่างๆ อันจะส่งผล
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จากนโยบาย
ดังกล่าว บริษทั ฯ เชือ่ ว่าจะสามารถช่วยลดความเสีย่ งจาก
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้ นอกจากนี้
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บริษทั ฯ ยังมีหน่วยงานทีใ่ ห้การฝึกอบรมผูช้ ว่ ยพยาบาล
ภายใต้การด�ำเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์
เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
จากผู้ที่มาใช้บริการ

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงจาก
การถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาติของผู้ป่วย  ซึ่ง
อาจเกิดจากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่
เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว
และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการ
ประเมินผลการรักษาพยาบาล ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแนวทาง
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกับ
การบริหารความเสี่ยงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ก่อนจะเกิดคดีการฟ้องร้อง ซึง่ จะช่วยจ�ำกัดผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ฯไม่มคี ดีฟอ้ งร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการ
ที่มีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการน�ำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์
แตกต่างจากแนวทางของบริษัทฯ

แพทย์เป็นบุคลากรหลักในการให้บริการทางการแพทย์
โดยบริษัทฯ ได้ท�ำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้
“สัญญาการใช้คลินิคเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ เป็นคลินิคผู้ป่วยของ
แพทย์เพื่อการตรวจรักษา และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้
บริษทั ฯ โดยแพทย์ไม่ได้มสี ถานะเป็นพนักงานของบริษทั ฯ
ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้คิดค่ารักษาพยาบาลเองตามความ
ยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษัทฯ เก็บค่ารักษา
พยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวมจ่ายให้กับแพทย์ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จ�ำเป็น
เพื่อการรักษาพยาบาล
ทัง้ นีห้ ากพิจารณาตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมสรรพากร
เกีย่ วกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ในลักษณะ

เดียวกันกับบริษัทฯ เงินค่าตรวจรักษาที่แพทย์ได้รับจาก
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารักษากับแพทย์จดั เป็นเงินได้ประเภทค่าตอบแทน
วิชาชีพอิสระภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อบริษัทฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือค่าธรรมเนียมบุ
คลากรรทางการแพทย์จากผูป้ ว่ ย และจ่ายเงินได้ดงั กล่าว
คืนให้แพทย์ บริษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
จากแพทย์
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังมีการตีความในทาง
กฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับ
การจัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ดังนั้น
บริษทั ฯ อาจต้องมีความรับผิดในภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
และเงินเพิ่มภาษีอากรในกรณีที่กรมสรรพากรมีการ
วินจิ ฉัยเกีย่ วกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเด็น
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจาก
ปัจจัยความเสีย่ งด้านภาษีอากร  บริษทั ฯ ได้ระบุในสัญญา
ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ โดยให้
คูส่ ญ
ั ญาเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ประเมินภาษีเพิ่มเติมที่อาจเกิดแก่บริษัทฯ อันเกิดจาก
กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
ให้บริการทางการแพทย์

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
มีแนวโน้มการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ จากการทีผ่ ปู้ ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
ท�ำให้มขี อ้ ได้เปรียบเรือ่ งต้นทุน รวมทัง้ มีชอ่ งทางการบริการ
ที่หลากหลาย และจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่
ทยอยเข้าสูต่ ลาดท�ำให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด
จากผู้ประกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวใน
การแข่งขันด้านการให้บริการและการใช้นโยบายราคา
เพื่อดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าและการบริการภายใต้ขอ้ ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  อาจ
ส่งผลให้มคี แู่ ข่งรายใหม่ภายในกลุม่ ประเทศอาเซียนขยาย
ขอบเขตการให้บริการเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยการ
แข่งขันเหล่านีอ้ าจกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
นอกจากนี้บริษัทฯ อาจประสบภาวะการแข่งขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนทีต่ งั้ อยูใ่ นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร
จากโรงพยาบาลของกลุ ่ ม บริ ษั ท โดยพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
ครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและ

เขตลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งมี
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพืน้ ทีด่ งั กล่าวหลายแห่ง
ซึ่งเป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงดังกล่าว พบว่า
บริษทั ฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้าน ทัง้ ในส่วน
ของท�ำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ รวมถึง
การให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทางด้าน
การแข่งขันดังกล่าว จึงมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการทีไ่ ด้
มาตรฐานตามประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
Hospital Accreditation (HA)  และ Joint Commission
International (JCI) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
11 อินเตอร์ ตามล�ำดับได้ผ่านการรับรองคุณภาพ  HA
ขั้นที่ 3 ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA
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ขั้นที่ 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพ Joint Commission International (JCI)
ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ผา่ นการตรวจประเมินเพือ่ การรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Re-Accreditation JCI
(Joint Commission International)โดยในการรับรอง
แต่ละครั้งมีก�ำหนดอายุรับรอง 3 ปี   รวมทั้ง บริษัทฯ
ยังด�ำเนินการขยายขอบเขตการให้บริการแพทย์เฉพาะทาง
Excellent Center  Specialist Clinic อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
ส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทย์ทางเลือก
และการให้บริการด้านความงาม อาทิเช่น การจัดตั้ง
ศูนย์หวั ใจครบวงจร ศูนย์มะเร็งครบวงจรและคลินกิ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก คลินิกการแพทย์แผนจีน ศูนย์ความงาม
และเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนัวร์ รวมทัง้ การให้บริการด้านสปา
และนวดแผนไทย เป็นต้น ในปี 2560 ได้เปิดศูนย์รักษา
ผู้มีบุตรยาก IVF Center  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
อินเตอร์   และศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
1 ทัง้ นีใ้ นส่วนของการควบคุมต้นทุนเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประมูลซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกับ
โรงพยาบาลพันธมิตรอืน่ ๆ  ซง่ึ จะสามารถเพิม่ อ�ำนาจการ
ต่ อ รองกั บ ผู ้ จ� ำ หน่ า ยยาและเวชภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ความเสีย่ งด้านการรับช�ำระค่ารักษาพยาบาล

การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ไปที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก าร
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการ
ด้านสุขภาพภาครัฐ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการรักษาพยาบาลแก่
ผูป้ ว่ ยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณ
ในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มี
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ภายหลังการให้บริการได้ครบถ้วน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงด�ำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กับผู้รับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วง
การรั ก ษา อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานบริ ห ารลู ก หนี้
ซึ่ ง จะพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย ง และหาแนวทางป้ อ งกั น
รวมทั้งหาทางออกที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ และผู้ป่วย
ในกรณีที่เกิดปัญหาการช�ำระค่ารักษาพยาบาลเพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านนี้ลง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้ของ
บริษัท พบว่าใน ปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้หลักได้แก่ ราย
ได้ค้างรับประกันสังคม จ�ำนวน 612.26 ล้านบาท  และ
ลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 327.20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
ส�ำนักงานประกันสังคมและกลุ่มบริษัทประกันชีวิตและ
ประกันภัยเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ลูกค้ากลุม่ ดังกล่าวมีความเสีย่ ง
ในการช�ำระหนีต้ ำ �่ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งต�ำ่ เกีย่ วกับการ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีส�ำหรับ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ของบริษทั ฯได้มงุ่ เน้นการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
ผ่านทางศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ซึง่ ต้องพึง่ พาเครือ่ งมือ
ทางการแพทย์ทที่ นั สมัยเพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึง่ อาจท�ำให้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด
มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายใน
การบ�ำรุงรักษาสูง   ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในเรื่องนี้ และได้มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์
คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของ
เครือ่ งมือและอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
โครงการประกันสังคม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการทางการ
แพทย์ตามโครงการประกันสังคมเป็นสัดส่วนค่อนข้าง
สูง ประมาณร้อยละ 36.2, 37.4 และ 31.97 ตามล�ำดับ
ของรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ท�ำให้
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคมของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบ
ประกันสังคมของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพทั้ง
ในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมั่นคงด้านเงินกองทุน
โดยแนวทางการเปลี่ ย นแปลงนโยบายจะเป็ น ไปใน
ลักษณะการปรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพิ่มให้
มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สะท้ อ นต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารแก่ โ รง
พยาบาลที่เข้าร่วมในระบบ ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้
ผู้บริหารของบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามการปรับเปลีย่ นนโยบาย
ภาครัฐอย่างใกล้ชิดผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพื่อการ
พัฒนาระบบประกันสังคม ท�ำให้สามารถประเมินความ
เสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายโครงการประกั น
สั ง คม และแสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะก่ อ นที่
นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

ความเสี่ยงจากการมีรายได้เหมาจ่าย
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง

ในปี 2559, 2560 และ 2561 รายได้คา่ บริการทางการ
แพทย์ตามโครงการประกันสังคมของบริษัทฯ มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 36.1 ร้อยละ 37.4 และร้อยละ 31.97 ของ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามล�ำดับ
ซึ่ ง เป็ น สั ด ส่ ว นที่ สู ง อย่ า งไรก็ ต ามจากการเข้ า ร่ ว ม
โครงการประกันสังคมดังกล่าว บริษัทฯ มีความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้
บริการรักษาพยาบาล แต่รายได้คา่ บริการทางการแพทย์
จากโครงการประกันสังคมถูกก�ำหนดโดยนโยบายภาค
รัฐและจ�ำนวนผูป้ ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับโรงพยาบาล ที่
อาจผันแปรจากการย้ายถิน่ ฐานของผูป้ ระกันตนและการ
ย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้
เคียง นอกจากนี้ รายได้ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติ
การให้บริการผูป้ ว่ ยภาระเสีย่ ง และการให้บริการผูป้ ว่ ยใน
ทีป่ ว่ ยด้วยโรคทีม่ คี วามรุนแรงและมีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาสูง
บริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารจัดการลูกค้าโครงการ
ประกันสังคมโดยเน้นการบริหารต้นทุนการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้ความ
รู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตน
เมือ่ เจ็บป่วยในเบือ้ งต้นแก่กลุม่ ลูกค้าตามโครงการประกัน
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สังคมอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ด�ำเนินการกระจายจุด
ให้บริการตรวจรักษาผ่านทางคลินิกเวชกรรม และสถาน
พยาบาลในเครือเพือ่ ช่วยแก้ไขและดูแลผูป้ ว่ ยก่อนอาการ
จะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท� ำ ให้ ส ามารถส่ ง ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยไปถึ ง โรง
พยาบาลในกลุม่ บริษทั ซึง่ มีเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและ
ตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  สง่ ผลให้บริษทั ฯ
สามารถลดความเสี่ ย งที่ ผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วจะมี
อาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเรื้อรัง ท�ำ
ให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับรายได้เหมาจ่ายทีไ่ ด้รบั จาก
โครงการประกันสังคม นอกจากนี้ การทีส่ ำ� นักงานประกัน
สังคมยังก�ำหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพิ่มในกรณีการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ราย
ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ตามหั ว ข้ อ 14 การวิ เ คราะห์ แ ละค� ำ
อธิบายของฝ่ายจัดการ) ท�ำให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยง
เรื่องต้นทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้
ป่วยดังกล่าวลดลง
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ จ าก
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปให้ ม ากขึ้ น อั น จะมี ผ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น และส่งผลให้
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสังคมเริ่มทยอยลด
ลง ท�ำให้ความเสี่ยงจากรายได้เหมาจ่ายดังกล่าวเริ่ม
ลดลงเป็นล�ำดับ

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย

บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรกั ษ์นยิ ม
โดยไม่เน้นพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมภายนอก โดย
จะด�ำเนินการกูย้ มื เพิม่ เติมในช่วงเวลาทีม่ โี ครงการลงทุน
ระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯมียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อ
น�ำมาใช้ในโครงการขยายอาคารเพือ่ รองรับจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการเบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ
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อาจมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ซึง่
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ  
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายใช้เงินกู้ยืมในสัดส่วนต�่ำ
เมื่อเทียบกับเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้ง มี
นโยบายพิจารณาจัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนต�่ำ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายการบริหาร

บริษทั ฯ มีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ได้แก่ กลุม่ ตระกูลพลัสสินทร์
(รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู ้ ถื อ หุ ้ น ) โดย ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นรวมกันใน
บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อย 39.16 ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว ซึ่งต�่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเสี่ยง
ข้างต้นลง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความ
เสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่
มีความรูค้ วามสามารถ  โดยมีการแต่งตัง้ บุคคลภายนอก
ทีเ่ ป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 4 ท่าน
จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น
เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการระหว่างกัน
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นต่อไป

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ
ที่ใช้กับบริษัทในอนาคต

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับควบคุมดูแล
โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอืน่ ๆ โดย
บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับสถานพยาบาล
กฎหมายเกีย่ วกับบริษทั และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ติดตามและพิจารณาการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในการตีความ

กฎระเบียบในปัจจุบัน หรือการประกาศใช้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากขึ้นที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวม
ถึงการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอเพิ่มรายการ
สินค้าควบคุมยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เป็น
สินค้าทีต่ อ้ งควบคุมราคาประจ�ำปี 2562 โดยได้รบั ความ
เห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ พิ่ ม รายการสิ น ค้ า และ
บริการดังกล่าวเข้าเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 แต่ทั้งนีย้ งั ไม่มขี ้อสรุป
ถึงเรื่องการก�ำหนดราคา (ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ด�ำเนินการ และปฏิบัติตาม
มาตรฐานของระบบคุ ณ ภาพต่ า ง ๆ ที่ ส� ำ คั ญ อาทิ
มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) และ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital
Accreditation) ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำเนินการและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพการรักษาผู้
ป่วย และก�ำกับดูแลความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมรวมถึง
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจช่วยลดผลกระทบที่อาจ
เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บหรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุน้ สามัญจ�ำนวน 11,000,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแก้ไขเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558)

ผู้ถือหุ้น
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวม
ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้น
ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�ำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1 กลุ่มพลัสสินทร์

1.1 กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์
           1.1.1 คุณกรรณิกา พลัสสินทร์*
           1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชย์วงศ์
           1.1.3 คุณธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์
1.2 กลุ่มพลัสสินทร์
           1.2.1 คุณเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์*
           1.2.2 คุณสุวิมล อธิกิจ
           1.2.3 นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์*
           1.2.4 คุณพลสิน พลัสสินทร์
           1.2.5 นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์
           1.2.6 คุณปณิตตรา พลัสสินทร์
           1.2.7 คุณรุจี ทองประกอบ
           1.2.8 คุณประยงค์ ยิ้มมาก
           1.2.9 คุณศิริพร  ตราศรี
           1.2.10 คุณกุลภา  พลัสสินทร์
           1.2.11 คุณกฤษณ์  พลัสสินทร์
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จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

4,307,893,700

39.16

1,349,933,650
368,587,850
284,725,300
253,720,200
135,745,250
86,300,100
338,600
60,500,450
8,798,400
38,116,900
54,789,600
57,291,000

12.27
3.35
2.59
2.31
1.23
0.78
0.00
0.55
0.08
0.35
0.50
0.52

2,957,960,050
1,994,750,400
775,393,100
187,816,550

26.89
18.13
7.05
1.71

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

2 กลุ่มปัญญาพล

2,054,345,650

18.68

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

501,831,075

4.56

4 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

399,655,300

3.63

5 นายประชา ด�ำรงค์สุทธิพงศ์

246,121,700

2.23

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
7 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล

189,096,512

1.71

115,919,050

1.05

8 กลุ่มภัยลี้

108,104,550

0.98

9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

105,000,000

0.95

10 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

83,981,400

0.76

11ผู้ถือหุ้นอื่น

3,003,970,113

26.29

รวม

11,000,000,000

100.00

     2.1คุณอภิรุม  ปัญญาพล*
     2.2 คุณกอบกุล  ปัญญาพล*

           7.1 คุณยรรยง อมรพิทักษ์กูล*
           7.2 น.ส.ศมล อมรพิทักษ์กูล
           7.3 นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล
           7.4 นางอัญชลี อมรพิทักษ์กูล
     8.1 พลต�ำรวจตรีสกล  ภัยลี้
           8.2 พลต�ำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้
           8.3 คุณฐิตยาภรณ์ ภัยลี้
           8.4 คุณเสริมพล ภัยลี้

1,127,189,050
927,156,600

10.25
8.43

49,552,150
33,772,400
18,685,100
13,909,400

0.45
0.31
0.17
0.13

64,300,000
26,704,550
8,750,000
8,350,000

0.58
0.24
0.08
0.08

หมายเหตุ : * ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 1 ได้พิจารณาความสัมพันธ์กับ
ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 2-11 ตามที่เปิดเผยข้างต้นแล้ว และยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรือ่ ง การก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�ำนาจควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมทั้ง
ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตัวแทน (Nominee)
รายงานประจำ�ปี
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การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
หลังจากหักเงินส�ำรองตามกฎหมายและเงินส�ำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความ
จ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล
ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั
ย่อยหลังจากหักเงินส�ำรองตามกฎหมายและเงินส�ำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงือ่ นไข
และข้อก�ำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจ�ำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ปี

2559

2560

2561

564.28

565.44

633.87

11,000,000,000

11,000,000,000

11,000,000,000

เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น)

0.036

0.036

0.050

รวมจ�ำนวนเงินปันผลจ่าย
ทั้งสิ้น(ล้านบาท)

396.00

396.00

550.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ
ก�ำไรสุทธิ*

ร้อยละ70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 87

ก�ำไรสุทธิ(ล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ  รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจ�ำปีนั้นๆ  
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการ ลงทุ
นและบริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการ ความเสี
่ยง

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม /จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
ปี 2561

1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ *

ประธากรรมการ
และประธากรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

6/6

2 นายแพทย์ ก�ำพล พลัสสินทร์ * กรรมการและ
ประธานกรรมการ
บริหาร

6/6

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล *

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเสี่ยง (แต่งตั้ง
13 ธันวาคม 2561)

6/6

4 นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง *

กรรมการ

4/6

5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและ
กรรมการบริหารและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

6/6

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล

6/6

7 นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล

กรรมการ

กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง
9 นาย มานิต เจียรดิฐ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1/1

5/6

2/2

1/1

5/6
6/6

1/1
5/5

2/2

1/1
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รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการ ลงทุ
นและบริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการ ความเสี
่ยง

จ�ำนวนเข้าร่วมประชุม /จ�ำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
ปี 2561

10 นาย สมยศ ญาณอุบล

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
และกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และ
พิจารณาค่ตอบแทน
และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

6/6

5/5

2/2

1/1

11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

6/6

5/5

2/2

1/1

12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

4/6

2/2

2/2

13 นายแพทย์ยุทธนา
     สงวนศักดิ์โกศล

กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเสี่ยง (ด�ำรง
ต�ำแหน่งถึงวันที่ 13
ธันวาคม 2561)

1/1

14 แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ

กรรมการบริหาร และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

1/1

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์  นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง และนายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญบริษัท
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โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิโ์ กศล

รองกรรมการผู้จักการ
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 6 ชุด ได้แก่
1.)คณะกรรมการบริษัท                         
2.)คณะกรรมการบริหาร
3.)คณะกรรมการตรวจสอบ
4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.)คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
6.)คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง  
โดยคณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะ
กรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
รายงานประจำ�ปี
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1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี จ�ำนวน 12 ท่านประกอบด้วย
		
รายชื่อ 		
ต�ำแหน่ง
1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์  
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการ
4. นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง
กรรมการ
5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการ
6. นางกอบกุล ปัญญาพล
กรรมการ
7. นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
กรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
9. นายมานิต เจียรดิฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ
โดยมี นาง วันดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ประกอบด้วย นายแพทย์กำ� พล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์  
นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตรา
ส�ำคัญบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มกี ารท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ  ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ  ซงึ่ ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษทั จะมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่าง
ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะ
กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ซึง่ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะ
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เป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท                 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ  ควบคุม ก�ำกับ ดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องการ
รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�ำเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการซือ้ หรือขาย
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่า
จะท�ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ
ท�ำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องลาออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้
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2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ท่านประกอบด้วย
		
รายชื่อ 		
ต�ำแหน่ง
1. นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการบริหาร
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2547
1. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป
3. มีอ�ำนาจแต่งตั้งและควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานที่แต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้า
หมายที่ก�ำหนด
4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ
5. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำ� นาจพิจารณา อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใด ของบริษทั ฯ  ในวงเงินส�ำหรับ
แต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษทั ฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปี เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย  การก�ำหนด
เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน พนักงานระดับบริหาร ซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง
10. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
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ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัด
แย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ฯ ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
		
รายชื่อ 		
ต�ำแหน่ง
1. นาย มานิต     เจียรดิฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นาย สมยศ      ญาณอุบล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นาย ชยวัฒน์   พิเศษสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางจิรวัสสา  
โรจนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ  และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั แต่งตัง้ ต่อไปตาม
วาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 5 ท่านประกอบด้วย
		
รายชื่อ 		
ต�ำแหน่ง
1.นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ
2.นายยรรยง  อมรพิทักษ์กูล
กรรมการ
3.นายมานิต  เจียรดิฐ
กรรมการ
4.นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์
กรรมการ
5.นายสมยศ  ญาณอุบล
กรรมการ
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และ
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กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ก�ำหนดไว้
2. พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง รวมทั้ง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายและแนวทางในการก�ำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินส�ำหรับคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพือ่ น�ำไปประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการในองค์รวม
5. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก�ำหนดการให้โบนัส โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และ
การขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีของบริษัท โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

5. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 4 ท่านประกอบด้วย
		
รายชื่อ 		
ต�ำแหน่ง
1.นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ
2.นายมานิต  เจียรดิฐ
กรรมการ
3.นายชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์
กรรมการ
4.นายสมยศ  ญาณอุบล
กรรมการ
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  
1. ก�ำหนดและทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการ
3. ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญ
แนวทางการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท
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4. รายงานผลการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการบริษทั และก�ำหนดแนวทางในการรายงาน
ผลการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการอาจได้รับ
แต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 6 ท่านประกอบด้วย
		
รายชื่อ 		
ต�ำแหน่ง
1.นายอภิรุม  ปัญญาพล
ประธานกรรมการ
2.นางสาวกรรณิกา  พลัสสินทร์
กรรมการ
3.แพทย์หญิงชุติมา  ปิ่นเจริญ
กรรมการ
4.นายแพทย์สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการ
5.นายยรรยง  อมรพิทักษ์กูล
กรรมการ
6.นายสมยศ  ญาณอุบล
กรรมการ
โดยมี นางวันดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ
(นายแพทย์ยุทธนา  สงวนศักดิ์โกศล  ด�ำรงค์ต�ำแหน่งประธานกรรมการฯ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561)
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  
1. ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
2. พิ จ ารณากลั่ น กรองการลงทุ น ในโครงการที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารเสนอโอกาสในการลงทุ น    ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ  ซึ่ง
โครงการลงทุนหมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจ�ำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการ
ขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท
บริษัท ย่ อ ย หรื อ บริษัท ร่ว ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อน�ำเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท  เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพื่อรับ
ทราบ รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอก
และภายในองค์กร
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6. ก�ำหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนงาน
ต่างๆ ขององค์กรตามความรับผิดชอบ
7. พัฒนาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตาม
นโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ
8. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน  ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนประชุมทั้งหมดใน
ปี (ครั้ง)
ปี 2561

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

24/24

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
และกรรมการบริหาร

24/24

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
และกรรมการบริหาร

24/24

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
และกรรมการบริหาร

24/24

นางวันดี พิศนุวรรณเวช

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ
กรรมการบริหาร

24/24

นางประคอง วิจักขโนดม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

24/24

นายแพทย์ ก�ำพล พลัสสินทร์

ขอบเขตอ�ำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

              กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอ�ำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ มี
อ�ำนาจอนุมตั กิ ารซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อหนึง่ การซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวรหรือโครงการ
หากเกินจากวงเงิน 2 ล้านบาทให้นำ� เสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีอำ� นาจอนุมตั กิ ารซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวร
หรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ใน
งบประมาณการลงทุนประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวันดี  พิศนุวรรณเวช ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30
พฤศจิกายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2555  และก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อ
ก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และติดตามดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติกรรมการ และให้การเปิดเผยให้มีการปฎิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ดูแล
ให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานประจ�ำปีของบริษัท
5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั จบการศึกษาระดับบัญชีหรือกฎหมายและได้ผา่ นการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษทั มีการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยได้มกี ารเสนออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั   ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบของโบนัส  และเบีย้ ประชุมรายครัง้   และคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้ง  โดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะ
กรรมการบริหารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้
บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปี 2561 ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผุถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิดเผยจ�ำนวน
เงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ดังนี้
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม และโบนัสประจ�ำปีที่ค�ำนวณ
จ่ายตามระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้ (หน่วย: บาท)

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

โบนัสประจ�ำปี

1 นายเกรียงศักดิ์    ประธานกรรมการ
   พลัสสินทร์
และประธากรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2 นายแพทย์ก�ำพล    กรรมการ และ
   พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ
บริหาร
3 นาย อภิรุม    
กรรมการ
   ปัญญาพล

กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

ต�ำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ
กรรมการ

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

รวม

180,000

-

20,000

-

-

250,000

450,000

120,000

-

-

-

-

210,000

330,000

120,000

-

-

-

-

210,000

330,000

3 นาย อภิรุม    
   ปัญญาพล

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

4 นายแพทย์วิชิต
   ศิริทัตธ�ำรง

กรรมการ

80,000-

-

-

-

-

210,000

290,000

5 นายแพทย์สุชาย
   เหล่าวีรวัฒน์

กรรมการ และ
120,000
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
120,000

-

-

-

10,000

210,000

340,000

-

-

-

-

210,000

330,000

7 นาย ยรรยง อมร กรรมการ และ
100,000
   พิทักษ์กูล
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง
8 นางสาว กรรณิกา กรรมการ และ
100,000
   พลัสสินทร์
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความ
เสี่ยง

-

-

10,000

10,000

210,000

330,000

-

-

-

10,000

210,000

320,000

6 นาง กอบกุล
  ปัญญาพล
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กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

โบนัสประจ�ำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

รวม

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

120,000

150,000

10,000

10,000

-

210,000

500,000

กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการ
อิสระ และกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความ
เสี่ยง
11 นาย ชยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
     พิเศษสิทธิ์ *
และกรรมการอิสระ
และกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
12 นายแพทย์พินิจ กรรมการอิสระ และ
     กุลละวณิชย์ * ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

120,000

100,000

10,000

10,000

10,000

210,000

460,000

120,000

100,000

10,000

10,000

-

210,000

450,000

100,000

-

-

20,000

-

210,000

330,000

รายชื่อ
กรรมการ

9 นาย มานิต
   เจียรดิฐ  *

10 นาย สมยศ    
   ญาณอุบล *

ต�ำแหน่ง

รายงานประจำ�ปี

2561

95

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง

โบนัสประจ�ำปี

15 แพทย์หญิง
     รุ่งอรุณ  
     สันทัดกลกาล
รวม

กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

13 นายแพทย์
     ยุทธนา
     สงวนศักดิ์โกศล
14 แพทย์หญิง ชุตมิ า  
     ปิ่นเจริญ

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ
กรรมการ

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

รวม

ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ

-

-

-

-

20,000

-

20,000

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

1,400,000

350,000

60,000

50,000

80,000

ต�ำแหน่ง

2,560,000 4,500,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย  เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน
5 รายรวมทั้งสิ้น  12.46 ล้านบาท  นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับ
ผู้บริหารจ�ำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 20.79  ล้านบาท
หมายเหตุ : ผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ในปี 2561 ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนื่องจากต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้
อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจ่ายค่าตอบแทนอืน่ แก่กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบนอกจากทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในตาราง
ด้านบน ส่วนค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริหาร บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดย
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.09 ล้านบาท
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ รถประจ�ำต�ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจ�ำต�ำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ  เช่น ค่าน�้ำมันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น
บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,420 คนโดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น  656.33
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกัน
สังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทรวม 611.19  ล้านบาท
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จ�ำนวนแพทย์ พนักงานและผลตอบแทน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

บริษัทโรง
พยาบาล
จุฬารัตน์
จ�ำกัด

บริษัทคอนวี
บริษัท
บริษัทโรง
เนียนซ์ฮอส บางปะกงเวช พยาบาลชล
พิทอลจ�ำกัด ชกิจจ�ำกัด
เวชจ�ำกัด

บริษัท สัตย
บุตร
อินเตอร์
เนชั่นแนล
จ�ำกัด

บริษัท โรง
พยาบาล
จุฬารัตน์
อาคเนย์
จ�ำกัด

บริษัท โรง
พยาบาล
รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา
จ�ำกัด

บริษัท ไทย
แอมดอน
จ�ำกัด

รวม

แพทย์ประจ�ำ

57

35

28

2

8

13

3

-

146

แพทย์นอกเวลา

214

114

63

37

71

58

46

-

603

พยาบาล

625

373

292

53

94

95

61

-

1,593

เภสัชกร

31

15

12

1

3

3

3

-

68

นักรังสีเทคนิค

18

5

2

1

1

1

-

-

28

เทคนิคการ
แพทย์
พนักงานอื่นๆ

16

10

11

2

3

3

3

-

48

772

290

310

56

115

95

44

1

1,683

รวม (คน)

1,733

842

718

157

295

268

160

1

4,169

ค่าตอบแทน
พนักงาน(ล้าน
บาท)

656.33

258.59

202.98

37.18

64.91

40.14

6.31

1.08

1,267.52

 บริษทั ฯมีการเพิม่ จ�ำนวนแพทย์และพนักงาน เพือ่ รองรับแผนการขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่
โครงการเพิม่ อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โครงการเพิม่ พืน้ ทีก่ ารให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
และโครงการเพิม่ อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2559 และปี 2560 ตามล�ำดับ และในปี 2559 มีการ
รับโอนกิจการบริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อ
เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�ำหนดนโยบายและหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดท�ำและอนุมัตินโยบาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกราย ซึง่ รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งใน
ฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั
เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ
ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของ
บริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้ง
ก รรมการ การอนุ มั ติ ธุ ร กรรมที่ ส� ำ คั ญ และมี ผ ลต่ อ
ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
ในปี 2561 บริษทั ได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่างๆทีเ่ ป็นการ
ส่ ง เสริ ม และอ� ำ นวยความสะดวกในการใช้ สิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อน
ที่ จ ะมี ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ขึ้ น โดยผู ้ ถื อ หุ ้ น
ส ามารถดูรายละเอีย ดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า เพือ่ แจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิได้เต็มที่ โดยได้ชแี้ จงรายละเอียด
ของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม เพื่อ
รักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติ
ข องผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมปี 2561 อย่างน้อย 30 วัน
3. บริษัทน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่
ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รวมถึง
อัตราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งและจ�ำนวนครั้งที่จัดประชุม
ทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้
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ผูถ้ อื หุน้ ได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมรวมทีจ่ า่ ยทัง้ ปี
และน�ำเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บ�ำเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์
พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บ�ำเหน็จ ประจ�ำปีตามผลประกอบ
การ ในจ�ำนวนวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกินวงเงินทีน่ ำ� เสนอต่อปี
และให้คำ� นวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง  เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติ
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2561
บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพิ่มในกรณี
ค่าตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครั้งว่าไม่มี เช่น
ค่าตอบแทนประจ�ำ  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มี
นโยบายจ่ายให้กรรมการ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วย
ต นเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แ บบหนึ่ ง แบบใดที่ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง ไปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ
นั ด ประชุ ม นอกจากนี้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถ Download
หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อม
จัดท�ำบัตรลงคะแนนส�ำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนใน
การลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น
ส ามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการ
ป ระชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งมติ
นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจ
สอบรายละเอียดของการลงมติได้
6.  ก่อนเริม่ เข้าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้
ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดใน
เรือ่ งต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดย
ประธานและผูบ้ ริหารจะให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม และ
ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
7. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการ
ประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้น
กับผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ เช่น
1. มีชอ่ งทางให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอเรือ่ งที่
เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ค วามสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยได้ประกาศแจ้ง
ให้ทราบโดยทัว่ กันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระ
จ ะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
กรรมการเพื่อพิจารณาก�ำหนดเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
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หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะส�ำหรับ
ก ารประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี รู ป แบบที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถ
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดโดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน
เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทาง
เลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ การประชุมเป็นไปตามล�ำดับ
วาระการประชุม โดยไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ส�ำคัญในทีป่ ระชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความส�ำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกัน และมีการด�ำเนินการตามหลัก

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อก�ำหนดและหลัก
เกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดัง
กล่าว กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอืน่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ

5. บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีราย
ละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และจัดให้กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันท�ำการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึง
ความมั่นคงและด�ำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมี
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่าง
ยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ : นอกเหนือไปจากสิทธิพนื้ ฐาน สิทธิทกี่ ำ� หนด
ไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั เช่น สิทธิในการตรวจสอบ
จ�ำนวนหุน้ สิทธิในการรับใบหุน้ สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื
หุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผล
ตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษทั ยังมีการให้ขอ้ มูลแก่ผู้
ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ทันเวลาและให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ใน
การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมี
จริยธรรมและในระดับคุณภาพทีส่ งู สุด โดยค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพ
ในการให้บริการเป็นส�ำคัญ คณะกรรมการความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกทีด่ แู ลและพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้อง
เรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า/ผูป้ ว่ ย ทีม่ ตี อ่ โรงพยาบาล โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบและ
คุณภาพการบริการ
พนักงาน: บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่
มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน
และมีมาตรการทีจ่ ะให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมทัง้ แผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดท�ำ

กระบอกเงินเดือนรายต�ำแหน่ง รายบุคคล  และการจัดท�ำ
เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)  ให้กบั พนักงาน   
รวมทั้งจัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดท�ำ
แผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจ และ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ ให้
พร้อมในการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานได้จัดท�ำ
แผนการฝึกอบรมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร
ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยก�ำหนด
ให้พนักงานวิชาชีพต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
25 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี และบริษทั ฯได้จดั ฝึกอบรมพนักงาน
วิชาชีพพยาบาลร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อนับเป็น
ชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ผู้เข้าอบรม
สามารถน� ำ ไปนั บ เป็ น จ� ำ นวนชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมใน
วิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนนั้ ๆได้อกี ด้วย  ในส่วนของ
พนักงานสนับสนุนทัว่ ไปต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า
18 ชัว่ โมง ต่อคนต่อปี   แผนฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานได้จดั ท�ำขึน้ ทุกปีตอ่ เนือ่ งและ
สม�ำ่ เสมอและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มของบริษัท    
นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมผูบ้ ริหารพบพนักงานซึง่
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้อง
เรียนกับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและ
นวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการให้
บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดเวทีน�ำเสนอผล
งานผ่านนิทรรศการนวัตกรรมที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อ
ให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้
รวมทั้งบริษัทมีนโยบายจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร
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Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชู
เกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่
พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน
บริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรต้องได้
รับการตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานและมีภูมิคุ้มกัน
โรคทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ แี ละปลอดภัยจาการติด
เชือ้ ด้วยโรค ทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีน รวมทัง้ ต้องได้รบั การ
ตรวจร่างกายประจ�ำปีเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละ
ปีพนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแยกตาม
อายุ และความเสีย่ ง   หลังจากนัน้ หน่วยงานอาชีวอนามัย
ร่วมกับฝ่ายบุคคลก็จะน�ำผลการตรวจสุขภาพมาจัดกลุม่
พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เช่น
เบาหวาน ความดัน ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้
ความเข้าใจและแนวทางการลดความเสี่ยง จากนั้นก็จะมี
การติดตามผลเพื่อประเมินซ�้ำและให้ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเติมจนกว่าผลการตรวจจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติหรือ
สามารถควบคุ ม ได้ นอกจากนั้ น บริ ษั ท มี น โยบายให้
พนักงานทุกคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด
ส่วนเรื่องการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความ
ปลอดภั ย จากการท� ำ งาน บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ท�ำหน้าที่
ส�ำรวจและค้นหาสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
ความปลอดภัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวม
ถึงปัจจัยเสีย่ ง  เพือ่ น�ำมาจัดท�ำแผน/มาตรการต่างๆเพือ่
ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง โดยมีการติดตามทุกเดือนโดย
คณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมี
การน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน
รวมถึงการทบทวนแผนประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการด�ำเนิน
การ (นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงานเป็นหนึง่ ในมาตรฐาน HA : Hos-
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pital Accreditation /JCI Joint commission international standard ที่ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการ
รับรองมาตรฐาน)    
บริษทั เชือ่ ว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานทีด่ ี ย่อมเกิด
จากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุง่ มัน่ ในการ
สร้างและมีการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินการของบริษัทใน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
คูค่ า้ /คูส่ ญ
ั ญา: บริษทั มีนโยบายในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนีบ้ ริษทั ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้กบั คูค่ า้ และ
คูส่ ญ
ั ญา และจ่ายช�ำระหนีค้ คู่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาอย่างตรงเวลา
เจ้าหนี:้ บริษทั ยึดมัน่ ในการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทัง้ ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการ
กูย้ มื เงินด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต อย่างเคร่งครัด และจ่าย
ช�ำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกบั เจ้าหนี้ รวมทัง้ การสร้างความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจเป็น
ความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัท
ถือว่าคูแ่ ข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย
สังคม: บริษทั ได้มกี ารมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะ
ให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้นเพื่อ
ก�ำกับดูแลและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินโครงการเพื่อ
สังคม ทัง้ ในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเปิ ด เผย
สารสนเทศทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้
และนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิด
เผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และ
ทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย
เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้าง
ขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัดข้อมูลต่างๆทีบ่ ริษทั เปิดเผยต่อ
สาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน
ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่ า งกั น
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมถึงจ�ำนวนครัง้ ในการเข้าประชุมของกรรมการ
ในแต่ละคณะ รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น

แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี  เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  ซงึ่ มีการ
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ ทั น การอยู ่ เ สมอ การพบปะกั บ นั ก
วิเคราะห์รายไตรมาส (34 ครั้งในปี 2559, 30 ครั้งในปี
2560 และ 21  ครั้งในปี 2561 )
การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงฮ่องกง ( 6 ครั้ง
ในปี 2559 , 5 ครั้งในปี 2560  และ 4 ครั้งในปี 2561) การ
พบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผูบ้ ริหารกับนัก
ลงทุน ( 24 ครั้งในปี 2559 , 20 ครั้งในปี 2560  และ 30
ครัง้ ในปี 2561) นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารแถลงข่าว
ต่อสือ่ มวลชนส�ำหรับเหตุการณ์ตา่ งๆทีส่ ำ� คัญของบริษทั
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สาธารณชนได้รบั รูข้ อ้ มูลอย่างทัว่
ถึง  บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจ   สามารถติดต่อขอข้อมูล
ได้ที่โทรศัพท์ 02-7692900 ต่อ 3304, 3325  อีเมล์ ir@
chularat.com , companysecretary@chularat.com
และเว็บไซต์ www.chularat.com
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รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ *
2 นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์*
3 นาย อภิรุม ปัญญาพล *
4 นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง *
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

6 นาง กอบกุล ปัญญาพล
7 นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล

8 นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
9 นาย มานิต เจียรดิฐ

10 นาย สมยศ ญาณอุบล

11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนและกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการตรวจ
สอบและกรรมการอิสระ และ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ วันปิดสมุดทะ
เบียนณ ต้นปี และสิ้นปี (หุ้น)
23 พฤศจิกายน
23 สิงหาคม
2560
2561
368,587,850
368,587,850

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ไม่มี

253,720,200

253,720,200

ไม่มี

1,127,189,050
6,208,800
13,459,500

1,127,189,050
6,208,800
11,859,500

ไม่มี
ไม่มี
(1,600,000)

932,656,600
49,552,150

927,156,600
49,552,150

(5,500,000)
ไม่มี

1,994,750,400

1,994,750,400

ไม่มี

700,000

700,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : *กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์  นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ำรง และนายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มากด้ ว ยความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นหลายๆด้ า น
กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของ
บริษัท นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ
ประเมินผลเพือ่ น�ำมาสูก่ ารทบทวนและปรับปรุงวิสยั ทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของ
บริษัททุกปี   และจัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และ
คู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าสูงสุดให้กบั บริษทั และความ
มั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุม
ทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการด�ำเนิน
งานของฝ่ายบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมี
จ�ำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน

ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ และนายอภิรมุ ปัญญาพล
และนายแพทย์วชิ ติ ศิรทิ ตั ธ�ำรง และนางกอบกุล ปัญญาพล
และนางสาวกรรณิ ก า พลั ส สิ น ทร์    และนายยรรยง
อมรพิทักษ์กูล  และนายมานิต  เจียรดิฐ และนายสมยศ
ญาณอุบล และนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พนิ จิ
กุลละวณิชย์
2. กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่
นายแพทย์กำ� พล พลัสสินทร์ และนายแพทย์สชุ าย   เหล่าวีรวัฒน์
3. กรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมานิต   เจียรดิฐ
นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์
พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของ
กรรมการทั้งคณะ และจ�ำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การแยกต�ำแหน่ง: บริษทั ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่าง
ชัดเจน โดยกรรมการบริษทั มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั จะได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบด�ำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆทีก่ ำ� หนดไว้ และควบคุม
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจ�ำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ
ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความเห็นเพื่อน�ำความเห็นมาพัฒนาแผนการพัฒนาองค์กร
ให้รอบด้านมากขึ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้
บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น  จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษทั ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษทั เพือ่ ให้สามารถจัดสรรเวลา
ให้แต่ละบริษัท ได้อย่างเพียงพอ แต่จะต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือมีลักษณะ
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เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว  
กรรมการผู้จัดการ Corporate Chief Executive Officer และผู้บริหารของบริษัท  สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับต�ำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางวันดี   พิศนุวรรณเวช ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำ
หน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี และจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด  นอกจากนี้ยังช่วยให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการ
ต้องทราบเกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ประสานงานดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่อง
การก�ำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบของจริยธรรม
ธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย
และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั
และเพือ่ ประโยชน์ในการติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆเพือ่ ติดตามและดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ  บริษัทฯ ได้จัดให้มี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม  มีส่วนร่วม
และได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ค ณะ
กรรมการจะได้จดั ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี  
และหน่วยงานก�ำกับปฏิบัติงานให้มีการทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
• จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบาย
พร้อมคู่มือเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อ
บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก�ำหนดระบบติดตามการปฏิบัติ
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ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้ก�ำหนด
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลัก
การที่ว่า การตัดสินใจใดๆในการด�ำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจจะต้องท�ำเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯเท่านัน้
และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ ว
โยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดัง
กล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ   เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณา
รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ
โปร่ ง ใส และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
ราคาและเงื่ อ นไขเสมื อ นการท� ำ รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่
สัญญา เหตุผลความจ�ำเป็นไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว
• ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัท ได้
ให้ความส�ำคัญกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบ
ควบคุมภายที่ดีภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึง
การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
เพือ่ ให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท�ำงานที่
อิสระ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• การบริหารความเสีย่ ง  ในปี 2559 บริษทั ฯได้จดั ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง  เพือ่ ทบทวนระบบหรือ
กลไกในการประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการด�ำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจ
สอบท�ำหน้าที่ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่าย
บัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน�ำ
เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้
ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีส่ ำ� คัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญ
ของกรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ รับทราบและร่วมตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยในแต่ละปี บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารจัดประชุมคณะ
กรรมการบริษัทปีละ 6 ครั้ง โดยมีการก�ำหนดวันประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความ
ส�ำคัญเร่งด่วน  กรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนการเข้า
ร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ใน
ปี 2561 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 6 ครัง้ โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
อยู่ในข้อค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร
ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งมี ก รรมการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (67%) ของจ�ำนวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการ
ประชุมรับรองงบการเงินทุกครัง้ ต้องมีประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านที่
ให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองค์ประชุมในวาระ
นั้น ซึ่งมีการก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่าง
ชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็น
ผูร้ ว่ มก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าสูว่ าระ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และเปิ ด โอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้    เลขานุการบริษัท
เป็นผูจ้ ดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และ
เอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
            โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง และ
ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานในทีป่ ระชุมได้จดั สรร
เวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะน�ำเสนอราย
ละเอียดของวาระได้ชดั เจนและมากพอทีค่ ณะกรรมการจะ
อภิปรายประเด็นต่างๆได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาส
ให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ
หนึง่ ท่านมีหนึง่ เสียง และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
ด้วยเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมทัง้ รับทราบนโยบาย
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถน�ำไป
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้
ที่มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุม
กรรมการรั บ รองความถู ก ต้ อ งในครั้ ง ถั ด ไป ทั้ ง นี้
กรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิม่
เติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ที่ สุ ด และเลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ จั ด เก็ บ รายงานการ
ประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อ
โดยประธานกรรมการบริษัท เพื่อรับรองความถูกต้อง
แล้ว ทัง้ เอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
กับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้
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4. การประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้ คณะ และรายบุคคล
ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
ผลการประเมิน

ปี2559

ปี2560

ปี2561

1. คณะกรรมการทั้งคณะ

99.00%

99.76%

96.06%

2. ประธานกรรมการบริษัท

94.00%

97.00%

100.00%

3. กรรมการผู้จัดการ

99.00%

99.77%

97.50%

4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

NA

98.95%

95.83%

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

NA

96.00%

89.00%

6. คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

NA

92.85%

86.16%

7. คณะกรรมการบริหาร

NA

NA

96.02%

8. คณะกรรมการตรวจสอบ

NA

NA

95.24%

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ จัดให้ประเมินปีละ
ครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ,คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจก
ใบประเมินให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านและรวบรวมน�ำมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษัทอนุมัติ และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
เกณฑ์ ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ:
ระดับ 1  ปรับปรุง        ระดับ 2  พอใช้       ระดับ 3 ดี       ระดับ 4 ดีมาก       
เกณฑ์ ในการสรุปผลการประเมิน
1. คะแนนมากกว่า 90 แปลผลในระดับ ดีมาก
2.  คะแนนมากกว่า 80%-90% แปลผลในระดับ ดี และยอมรับได้
3. คะแนนมากกว่า 70%-80% แปลผลในระดับ พอใช้ ต้องแก้ไขภายใน 90 วัน
4. คะแนนน้อยกว่า 70% แปลผลในระดับ ปรับปรุง ต้องน�ำมาพิจารณาและแก้ไขภายใน 30 วัน
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ผูป้ ระเมินและผูถ้ กู ประเมินแสดงตามตาราง
ผู้ประเมิน

ผู้ถูกประเมิน
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

1.กรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการชุดย่อย

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

2.ประธานกรรมการบริษัท
3.กรรมการชุดย่อย

ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

หมายถึง การประเมิน
5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและ
ให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการทุกท่าน
ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำแผนการพัฒนา
ความรูใ้ นแต่ละปีแยกรายบุคคล มีการจัดเตรียมข้อมูลและ
การบรรยายเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั   รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ  ผู้บริหารที่เข้ารับต�ำแหน่งใน
บริษัทเป็นครั้งแรก  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ตลอดจนผู ้ บ ริ ห าร   บริ ษั ท ฯจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
กรรมการ ผูบ้ ริหารใหม่ทกุ ครัง้ ตามหัวข้อทีก่ ำ� หนดในแบบ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่   ผู้บริหารใหม่   เพื่อเป็นการ

แนะน�ำแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ เพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มปี ระสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนา
กรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ เช่น
การฝึกอบรมและการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยกรรมการได้ผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตร การเป็น กรรมการบริษัทจากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้
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นางวันดี พิศนุวรรณเวช

นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์
โกศล
แพทย์หญิงชุติมา ปินเจริญ

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

นายสมยศ ญาณอุบล

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

นายมานิต เจียรดิฐ

น.ส.กรรณิกา พลัสสินทร์

นายยรรยง อมรrิทักษ์กุล

นางกอบกุล ปัญญาพล

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

นายแพทย์วิชิต ศริทัตธำ�รง

นายอภิรุม ปัญญาพล

นายแพทย์กำ�พล พลัสสินทร์

นายเรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

รายชื่อกรรมการ
Director
Accreditation
Program (DAP)
Director
Certification
Program (DCP)
Ethical
Leadership
Program (ELP)
Audit
Committee
Program (ACP)
Advanced Audit
Committee
Program (AACP)

หลักสูตร

Director
Certification
Program (DCP)
Director
Accreditation
Program (DAP)
Ethical
Leadership
Program (ELP)
Role of the
Chairman
Program (RCP)
Company
Secretary
Program (DSP)
Company
Reporting
Program (DCP)
Ethical
Leadership
Program (ELP)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้ง
ที่กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ
จ�ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบันจะมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก�ำหนดตัวบุคคลที่มีความ
เหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่
จะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ  รวมถึงมีคณ
ุ สมบัตขิ นั้ ต�ำ่ ตาม
หัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   เพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการบริษทั ทัง้ หมด และ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับ
รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการตรวจสอบ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ ก่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ
บริษทั ฯ  บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์ตามทีก่ ล่าวข้าง
ต้นรวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท�ำให้บริษัทฯ
หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า  ทั้งนี้
การค� ำ นวณภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก าร
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ  บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่
มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ  บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวัน
ทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จาก บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง  ทงั้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น
ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ  ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง

ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่
ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้ ง นี้ ก รรมการอิ ส ระจะตรวจสอบและรั บ รอง
คุณสมบัตคิ วามเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ
ณ สิน้ ปี ส�ำหรับการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำ
ปี และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั โดยทัง้ หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจ
สอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ

การเงิน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการ
พิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี  ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น  มีเหตุผลอัน
สมควร  คณะกรรมการจะเสนอชือ่ กรรมการอิสระให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันก็ได้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษทั ฯ จะพิจารณาคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นและพิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระ
ราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกีย่ วข้องตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ พิจารณา
จากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความ
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สามารถ ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และความเอือ้
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ  เป็นต้น มีวาระ
อยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีมีความจ�ำเป็น  มีเหตุผล
สมควร คณะกรรมการจะเสนอซื่อกรรมการอิสระด�ำรง
ต�ำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันก็ได้
โดยมีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการเลือกตัง้ กรรมการ

ดังต่อไปนี้
1. กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจำ� นวนไม่ตำ�่ กว่า
3 คน ซึง่ กรรมการอิสระต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของ
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วของบริษทั ฯ  
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง ในสาม   ถ้ า จ� ำ นวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะ
เบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลัง
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะ
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว
เพือ่ พิจารณาคุณสมบัตติ ามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และคัด
เลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
• ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
• ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็น
สมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง
ด้วยคะแนนทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ
คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียง
ข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคัด
เลือกและน�ำเสนอบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่
ยังเหลืออยูเ่ ว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน
8. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงาน
ของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ

สามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ให้ และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ติ อ่
ไป  ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเพื่ อ ช่ ว ยพิ จ ารณาทบทวนและ
ก�ำกับติดตามเกีย่ วกับแผนหรือแนวทางในการด�ำเนินการ
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ค้นหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรวม
ถึงการก�ำหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและหลักเกณฑ์การ
ประเมินให้ครบถ้วน
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
          ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด�ำเนิน
การโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัท
ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ใิ ห้การเสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียง
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ที่ดีที่สดุ
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และ
บริษัทได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับ
อนุมตั จิ ากกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิ
ออกเสี ยงในเรื่ อ งส� ำคัญในระดับ เดียวกับ ที่ต ้องได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด�ำเนินการ
โดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท
       นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก�ำหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากบริษัทต้องก�ำกับ
ดูแลให้บริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยให้
ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล และการบั น ทึ ก บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยให้ บ ริ ษั ท
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวม
ได้ทันก�ำหนดด้วย
การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้
บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ซึ่งยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ
เกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อส�ำนักงานก�ำกับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตาม
มาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- ก� ำ หนดให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ต ้ อ ง
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท�ำการถัดไป
จากวั น ที่ เ กิ ด รายการเปลี่ ย นแปลงและจั ด ส่ ง ส� ำ เนา
รายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็น
รายบุคคล เพือ่ น�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป
-  บริษัทฯ จะก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส�ำคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายใน
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
บริษัทฯ ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�ำ
ข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การตัก
เตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย
จ�ำกัด ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกรายการบริษัทและ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปี 2561 คิดเป็นจ�ำนวน 1.57 ล้านบาท
2. ค่าบริการอื่น (non audit fee)

การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ
ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2561
รายชื่อกรรมการ (จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)
ตรวจสอบ
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
นาย มานิต เจียรดิฐ

5/5

1/1

2/2

1/1

นาย สมยศ ญาณอุบล

5/5

1/1

2/2

1/1

นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

5/5

1/1

2/2

1/1

1/1

นายแพทย์ กำ�พล พลัสสินทร์

24/24

1/1

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

24/24

1/1

1/1

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ

24/24

1/1

1/1

นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

24/24

1/1

1/1

นางวันดี  พิศนุวรรณเวช

24/24

1/1

นางประคอง  วิจักขโณดม

24/24

1/1

ไม่มีการให้บริการอื่นๆ

2/2

1/1
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจเคียงคู่กับหลักการรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุมในทุกด้าน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 8 ข้อ เพื่อเป็นเข็มทิศน�ำไปสู่ความยั่งยืน และถ่ายถอดให้กับทุกคนในบริษัทฯได้ตระหนักถึงผ่านค่านิยม
(Core Value) ของบริษัทฯ ด้วยค�ำว่า “iCare” อันประกอบไปด้วยความหมายในตัวอักษรแต่ละตัวดังนี้
I

International Patient Safety – ยึดเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
Integrity - เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม
Innovation - สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร

C

Care - ใส่ใจ ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
Change - พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น

A

Accountability - มีความรับผิดชอบและเป็นที่ศรัทธาของสังคม

R

Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล

E

Engagement - มีความรักและผูกพันกับองค์กร
Education - ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำ�เสมอ
Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1. การแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้า
บริษทั ฯได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ด้วยวิธีการสรรหาคู่ค้าที่
เป็นธรรม อาทิ การจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์ การเปิด
โอกาสให้บริษทั เครือ่ งมือแพทย์เสนอคุณสมบัตขิ องเครือ่ ง
มือที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ และก�ำหนดให้มี
คู่เปรียบเทียบ
2. การจัดท�ำสัญญาทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยกฎหมายจั ด ท� ำ
สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ อาทิ สั ญ ญาบริ ก าร สั ญ ญาเช่ า
สัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความ
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โปร่งใสให้กบั คูค่ า้ รวมถึงเป็นการการันตีคณ
ุ ภาพสินค้า
และบริการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาประกอบธุรกิจเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจกับลูกค้า และป้องกันความไม่เป็นธรรมที่
อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ เพือ่ ผลตอบแทนสูงสุดของผูถ้ อื หุน้
3. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่างๆ พร้อมมีบท
ลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Systems Security Policy) เพื่อความเป็น
ธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การก�ำหนดวงเงินอนุมตั ทิ เี่ หมาะสมตามต�ำแหน่ง
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารก�ำหนดวงเงินการอนุมตั แิ ละ
ทบทวนอ�ำนาจการอนุมัติทุกปี เพื่อความเหมาะสม และ
ป้องกันการทุจริต
5. การเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปรงใส
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลด้านการเงิน
อย่างโปร่งใส โดยผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานบัญชี
เพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการรับทราบถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. การปฏิบัติตามนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเผยแพร่ให้บุคลการใน
บริษทั ฯ ได้รบั ทราบและยึดถือเป็นหลักการในการท�ำงาน
ตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจ�ำ
2. การเข้ า ร่ ว มประกาศเจตนารมณ์ กั บ องค์ ก ร
ภายนอก
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ใิ นโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition
against corruption) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและ
เตรียมพร้อมสู่การขอรับรองเป็นสมาชิก รวมถึงการ

ติดตามข่าวสารและประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ติ ด ตาม
ข่าวสารด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เผยแพร่จากคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อยู่เป็นประจ�ำ  พร้อมทั้งมีการแจ้งต่อผู้บริหารให้ได้รับ
ทราบเพื่ อ เป็ น กรณี ศึ ก ษาในประเด็ น ด้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
4. การประเมิ น ความเสี่ ย งการเกิ ด การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีหารือในความสี่ยงด้านการเกิดการทุ
จริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดท�ำการประเมินความเสี่ยง และ
วางแผนการบริหารจัดกับความเสี่ยงที่อาจขึ้น ผ่านคณะ
กรรมการความเสี่ ย ง และจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบการ
ด� ำ เนิ น การตามแผนด้ ว ยผู ้ ต รวจสอบภายในที่ มี
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ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
5. ช่องทางร้องเรียนประเด็นทุจริต
บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัทฯ ผ่าน
ทาง e-mail ขององค์กร เนื่องจากมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสก่อนเข้าถึงข้อมูลของผู้ร้องเรียนและข้อร้องเรียน
ต่างๆ
หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ

แผนกตรวจสอบภายใน

02 033 2900 ต่อ 5090

internalaudit@chularat.com

คณะท�ำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

02 033 2900 ต่อ 3325

anticorruption@chularat.com

เลขานุการบริษัท

02 033 2900 ต่อ 3325

companysecretary@chularat.com

6. คณะท�ำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีคณะท�ำงานรับผิดชอบดูแล
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยกรณีที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตเข้ามาผ่านทางช่องทางที่ก�ำหนด คณะท�ำงานจะ
ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความ
ลับ โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชือ่ -นามสกุล) เพือ่
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั และหากมีการเปิดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้ง
เบาะแส คณะท�ำงานที่ดูแลเรื่องนี้จะต้องได้รับบทลงโทษ
ตามวินัย
7. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสการทุจริต
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ร้อง
เรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้คณะท�ำงานได้มีการ
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E-mail Address

ตรวจสอบ หาข้อมูลประกอบ โดยยึดตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ รี ว่ มกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง
ปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่
หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี
อิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย และหากบุคลากรในบริษัทท่านใดที่มีการกระท�ำ
ที่ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือมีการกระท�ำที่ผิดจรรยา
บรรณตามสถานะที่ด�ำรงอยู่ บริษัทฯจะพิจารณาด�ำเนิน
การตามแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น
ทัง้ ทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ตลอดถึงการ
ด�ำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ปลูกฝังแนวคิดผ่านค่านิยมองค์กร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
เป็นอย่างดี จึงได้ก�ำหนดค่านิยมขององค์กร (iCare) ให้มี
เชือ่ มโยงกับการให้บริการทีค่ ำ� นึงถึงสิทธิอนั เท่าเทียมกัน
โดยก�ำหนดให้ I = International Patient Safety ค�ำนึง
ถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมเสมอภาค ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ และให้เกียรติและ
เคารพในความเป็นบุคคลในตัว R = Respect
2. อบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย”
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดหัวข้อ “สิทธิผู้ป่วย” ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานทุกคนที่
เข้ า มาร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ทราบ พร้ อ มทั้ ง ได้
ประกาศให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ทราบถึงสิทธิและหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
นี้อย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานก�ำหนด
และ ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก
2. ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
บริษัทฯได้มีการก�ำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม โดยพิ จ ารณาจากความรู ้ ความสามารถและ
สภาวะตลาด

3. เคารพสิทธิในการท�ำงาน
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้
วิธีบังคับ ข่มขู่ ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการท�ำงาน
4. คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของพนักงานทุกคน
ด้วยการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและจัดท�ำประกันอุบตั ิเหตุ
ส�ำหรับความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อมดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
และผู้มารับบริการทุกท่าน ซึ่งรวมถึงการดูแลเรื่องการ
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ   วางแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ อัคคีภยั และความพร้อมและความปลอดภัย
จากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึง มั่นใจได้ว่า
จะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย
5. การเสริมสร้างพัฒนาความรู้และความสัมพันธ์
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารจัดอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความ
รู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดหัวข้ออบรมทีน่ า่ สนใจ
พร้อมกับก�ำหนดให้มกี ารจัดสมนานอกสถานทีเ่ พือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือ่ นร่วมงาน และเป็นการผ่อน
คลายความตึงเครียดจากการท�ำงาน เพิม่ ความสุข
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. การรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ
บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจ
ส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลและการ
บริการที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจจากผู้รับบริการและ
สถาบันรับรองคุณภาพต่างๆ ในปี 2561 ได้แก่
• การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล
คุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกน�ำไปประยุกต์ใช้
• การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation – HA)
• การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพ
ตามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์
• การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จาก
กรมอนามัย
• การรับรองการด�ำเนินการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัตดิ เี ด่น จากบริษทั
กลาง ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเริ่ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกัน
วินาศภัย  
2. การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามสามารถ
บริษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวัติการท�ำงาน และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจ
ได้ว่า การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความปลอดภัย
3. การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีเผนกเครื่องมือแพทย์ เพื่อ
จัดหา คัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพตลอด
จนดูแลเรือ่ งการบ�ำรุงรักษาให้อปุ กรณ์เครือ่ งมือแพทย์ทกุ
ชิ้นพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. การจัดส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม
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บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลง
ทางการแพทย์ จึงได้กำ� หนดให้มกี ารส่งบุคลากรทางการ
แพทย์เข้ารับการอบรมวิชาการในหัวข้อต่างๆ เพือ่ เป็นกา
รอัปเดตข้อมูลความรู้ แนวทางการรักษาในปัจจุบัน เพิ่ม
ศักยภาพในการรักษา
5. การให้ความรูแ้ ละข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสินใจ
บริษัทฯได้ก�ำหนดให้มีแนวทางในการให้ความรู้และ
ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กบั ผูร้ บั บริการเสมอ และมีการทบทวนความ
เข้าใจกับผู้รับบริการทุกครั้งหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลแล้ว
6. การบริหารความพันธ์กบั ผูม้ ารับบริการ
บริษัทฯ มีการติดตามผลการรักษาผ่า นการนัด
หมายพบแพทย์เพื่อดูอาการ และมีการสอบถามผลการ
รักษาและความพึงพอใจในการรักษาอยูเ่ ป็นประจ�ำ พร้อม
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำมาปรับปรุง
ให้การบริการให้ดียิ่งขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯได้ก�ำหนดให้มีแผนกสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย เพือ่ รับผิดชอบวางแผนงานด้านสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัย และคอยก�ำกับดูแลและตรวจสอบการ
ท� ำ งานด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของโรง
พยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด
2. กิจกรรมส่งเสริมสิง่ แวดล้อม (In-Process)
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด ให้ มี ค ณะท� ำ งานย่ อ ย เพื่ อ
สร้างสรรค์กจิ กรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อม
ร่วมกันกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและการลงมือท�ำ โดยในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี าร
จัดส่งพนักงานฝ่ายซ่อมบ�ำรุงเข้าร่วมอบรมด้านการ
ประหยัดพลังงานพร้อมน�ำกลับมาวางแผนและประยุกต์
ใช้ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เข้า
มาช่ ว ยลดการใช้ ไ ฟฟ้ า จากแหล่ ง ผลิ ต อุ ต สาหกรรม
นอกจากนีโ้ ครงการคัดแยกขยะ ยังคงด�ำเนินการอย่างต่อ

เนื่อง โดยในปีนี้มาคณะกรรมการบริหารจัดการขยะได้
สานต่อโครงการธนาคารขยะ เพื่อสังคม ด้วยการน�ำเงิน
ที่ได้จากน�ำขยะที่คัดแยกแล้วไปขายต่อเข้าสู่กระบวนการ
รี ไ ซเคิ ล ไปบริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสที่ วั ด
พระบาทน�้ำพุ, มูลนิธิแสงสวรรค์ (เด็กก�ำพร้า) และช่วย
เหลือค่าอาหารและยา เพื่อพยาบาลสัตว์ป่วย

3. กิจกรรมส่งเสริมสิง่ แวดล้อม (After-Process)
ในด้านการดูแลและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่นอก
เหนือจากการช่วยเหลือสังคมในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับปี 2561 นี้ บริษทั ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าประชา
รัฐ คืนผืนป่าดงพญาเย็น ผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่ง
ชาติทบั ลาน จังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้
ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้
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ระบบ การจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการ
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน   เพื่ อ ลดภาวะ
วิกฤติการณ์ดา้ นทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน�ำ ้ ภาวะโลก
ร้อน และภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ  , ร่วมปลูกป่าในโครงการ
กล้าไม้เพื่อชุมชน อบต.หัวส�ำโรง และนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
วิกฤตภาวะโลกร้อน
1. สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารวางแผนประจ�ำปี ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับชุมชนและสังคมในทุก
สาขาของบริษัท ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ให้

ประชาชนทั่วไปและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม โดยในปี
2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ดังนี้
• โครงการ “10,000 Heart Heroes for safe life ปี
ที่ 3 ทุกๆนาทีดีต่อใจ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความ
ตัง้ ใจในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากโครงการให้ความรู้การ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) ในปี 2556 โดยในปีนี้ ทา
งบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดบรรยายให้ความรูก้ บั ประชาชนทัว่ ไป
ที่ เ ข้ า สนใจรั บ ฟั ง ในหั ว ข้ อ “โรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย
เฉียบพลัน ทุกนาทีทเี่ สียไป” พร้อมทัง้ มีการคัดกรองเบือ้ ง
ต้นเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดและสาธิตการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

•  โครงการให้ความรูก้ ารช่วยฟืน้ คืนชีพและสนับสนุน
เครือ่ งกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ในสถานทีส่ าธารณะทีม่ ผี รู้ บั
บริการเป็นจ�ำนวนการ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการลด
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต หรือพิการจากโรคหัวใจขาดเลือด โดย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการมอบเครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ (AED) เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับห้าง
สรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ 1 แห่ง และอบรม
CPR รวมทุกสาขา 98 ครั้ง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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•  การเสวนาเรือ่ ง “อยูก่ บั มะเร็งให้มคี วามสุข” ให้ความ
รู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลต่อการเกิดโรค
มะเร็งได้ง่ายขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับมือกับโรคภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
มะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน โดยแพทย์เฉพาะทาง
พร้อมกิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี โดยไม่มีค่าใช้
จ่ายส�ำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียน

•  โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู
ต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้และพัฒนาการของทารก
พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อ
“โภชนาการส�ำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” และกิจกรรม workshop “ลูกรักปลอดภัย อาบน�้ำถูกวิธี” โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในการดูแลเด็ก

•  โครงการส่งต่อสุขภาพดีสชู่ มุ ชน ศูนย์
โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร รพ.จุฬา
รัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับศูนย์ตาสุวรรณภูมิ
ออกหน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองสุขภาพ
หัวใจและสุขภาพตา ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน
บริเวณโดยรอบบริษัทฯ
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• โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบ
การโดยรอบบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาล โดยหัวข้อใน
การบรรยายให้ความรูจ้ ะเป็นเรือ่ งทีค่ ดั สรรมาอย่างเหมาะ
สมและบรรยายโดยแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว อาทิ อันตรายจากการสูบบุรี่,
โทษของสารเสพติด, โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ( Non-communicable diseases: NCD), การดูแลสุขภาพขณะตัง้ ครรภ์

2. เสริมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนด้วยการท�ำกิจกรรม
ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น ในปี 2561 บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน ดังนี้
• ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลและตรวจ
สุขภาพเบือ้ งต้น  ให้กบั ประชาชนทีร่ ว่ มงานเททองหล่อพระพุทธสิหงิ ค์ งานประจ�ำปีวดั ศรีวารีนอ้ ย ,  ออกหน่วยให้บริการ
ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น ในกิจกรรมรดน�ำ้ ผูส้ งู อายุ อบต.ศีรษะจรเข้นอ้ ย, ให้ความรูว้ ธิ กี ารท�ำ CPR เบือ้ งต้น “งานประชาคม
หมูบ่ า้ น”  หมู่ 9 อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่, ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น วัดเขาบางทราย, ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ ง
ต้น วัดต้นสน , ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดกิ่งแก้ว, ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ด้าน
สุขภาพในกิจกรรม WE CHEER ในงานวิง่ บางแสน42 นอกจากนีย้ งั ได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตาให้กบั ประชาชน
ทั่วไปที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า ในโครงการ คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16

124

รายงานประจำ�ปี

2561

• ออกรถพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ในชุมชน  อาทิ งาน Chonburi Senior invitation 2018,
งาน Road to Barcelona ซึง่ เป็นการแข่งขันฟุตซอลระดับ
ประเทศส�ำหรับเด็กและเยาวชนรายการใหญ่ที่สุด, งาน
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ห้างสรรพสินค้า มาร์เก็ตวิลเลจ
สุวรรณภูมิ เป็นต้น
3. สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน
ส�ำหรับด้านการสร้างเสริมสังคมคุณภาพ ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน
ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทฯให้ความส�ำคัญ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ทา
งบริษัทฯได้เข้าร่วมหรือจัดขึ้นมาเพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันนั้น จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั พนักงานทุกคนได้รบั ทราบและเข้าลงชือ่ เข้าร่วม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การแบ่งปัน และช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยกิจกรรมช่วยแหลือแบ่ง
ปันของบริษัทฯ ในปี 2561 ได้แก่ การมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน
ต่างๆ รอบชุมชนทีต่ งั้ ของบริษทั ฯ, โครงการเปลีย่ นจากผูร้ บั เป็นผูใ้ ห้ มอบ
สิง่ ของจ�ำเป็นส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยทีช่ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้แก่ผู้ป่วยใน
ชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล, โครงการเย็บตัวนมเทียมให้กับผู้ป่วยโรค
มะเร็งเต้านม, มอบสิ่งของจ�ำเป็นให้แก่บ้านเด็กพิการทางปัญญานุกูร,
เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพบางปะกง, มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโป่งแย้ จังหวัด
เพชรบุรแี ละมอบสิง่ ของจ�ำเป็นจะเงินช่วยเหลือบ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งร่วมกับโครงการ Organization Development (โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร) ของบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ นวัตกรรมในการบริการด้านสุขภาพถือเป็น
สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้การรักษามีความปลอดภัย ได้คณ
ุ ภาพ และลดความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการได้ ซึง่
การรักษาจะได้ผลดีทสี่ ดุ ไม่ได้มาจากนวัตกรรมใหม่ หรือเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่จะต้องประกอบ
ไปด้วยวิชาการ ความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศของแพทย์ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงหัวใจ
ส�ำคัญตรงนี้เสมอมา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้ามีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านงาน HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 19
โดยผลงานของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ผ่านเข้ารอบเรื่องที่โดนเด่น  50 เรื่องสุดท้าย จ�ำนวน 2 ผล
งาน ได้แก่ “ยื่นบัตรปุ๊บ เจาะเลือกปั๊บ กลับบ้านได้” และ “การลดจ�ำนวนเลือดหมดอายุ”

นอกจากนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ อันได้แก่
นพ.วิชิต ศิริทัตธ�ำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
มือและจุลศัลยกรรม ได้มีการบรรยายวิชาการให้แก่
นักศึกษาแพทย์และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่สนใจ ในรายการ
ต่างๆดังนี้
1. บรรยายในหัวข้อ “Early Reconstruction in Multilate Hand Injury” ในงานประชุมวิชาการประจ�ำปี 2561
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
2. บรรยายให้ความรู้ในการประชุมภูมิภาค ณ โรง
พยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ร าชา
สภากาชาดไทย โดยชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
และชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
3. บรรยายให้ความรูใ้ ห้กบั กลุม่ งานออร์โธปิดกิ ส์โรง
พยาบาลมหาราช นครราชสีมา
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การกำ�กับดูแลกิจการ
สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทาง
ด้านการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจและหน้าที่
ในการสอบทานให้ บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล สอบทานให้มกี ารประเมินความเสีย่ งและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
การตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในรวมทัง้ สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
ทางการปัจจุบนั แผนกตรวจสอบภายในมีพนักงาน 6 คน
บริษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ จัดท�ำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมทุกครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะเป็นผูพ
้ จิ ารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วม
กับแผนกตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะทีจ่ ำ� เป็นใน
การปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน และเพือ่
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ   ทั้งนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
และปี 2561 มีการประชุม 5 ครั้ง พร้อมจัดท�ำรายงาน

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ค ณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ
ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้ง
ตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย
และมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เป็น
ผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ย่อย และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือวงเงินและอ�ำนาจในการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็นการก�ำหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ อ�ำนาจการตัดสินใจ และการสัง่ การต่างๆ ตาม
ระดับต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวน
คู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ประจ�ำปี 2561 ในการประชุมครั้งที่
5/2561 วันที  ่ 6 ธันวาคม 2561 และน�ำเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2561   เมื่ อ วั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ 1) การ
ควบคุมภายในองค์กร  2) การประเมินความเสีย่ ง 3) การ
ควบคุมการปฏิบตั งิ าน 4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะ
สม โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี บุ ค ลากรอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะ
ด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจากการที่ ก รรมการหรื อ ผู ้
บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ รวมถึงการ
ท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุม
ภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มกี ารบริหารความ
เสี่ยง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงมี
อ�ำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษทั ฯมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง

• เพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงภาพรวมที่องค์กร
เผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
• เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ภาพรวมขัน้ ตอนในการบริหารความเสีย่ ง

• การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment)
• การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• การสร้างแผนจัดการ (Risk Management Planning)
• การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review)
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ประเภทความเสีย่ ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด�ำเนินงาน และการน�ำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึง
การเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อัน
ส่งผลกระทบต่อการก�ำหนดกลยุทธ์ หรือการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมายและแนวทางการ
ด�ำเนินงานขององค์กร
2. ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะ
กระบวนการหรือกิจการภายในองค์กร รวมทัง้ ความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดซึง่ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงานและ
การบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ ทางการเงิน
โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การ
บริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน
หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลีย่ นแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น หรือความเสีย่ งทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีต่ กลงได้ อันส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับ (Compliance Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   เป็นต้น รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์   ซึ่งเมื่อมีความ
เสี่ยงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กรโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเน้นขั้นตอนที่ด�ำเนินการต่อ
จากการระบุความเสี่ยงโดยประกอบด้วย 2 กระบวนการ
หลัก ได้แก่
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  จะพิจารณาสาเหตุและ
แหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทาง
บวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของผลกระ
ทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์หนึ่ง อาจเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการ
วิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
ด� ำ เนิ น การอยู ่ ณ ปั จ จุ บั น รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
มาตรการดังกล่าวด้วย
2. การประเมินความเสี่ยง จะปรับแก้ไขระบบว่า
ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เทียบกันระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ในกรณีที่ระดับ
ความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การ
ยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการ
จัดการทันที

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก�ำหนดนโยบายใน
แต่ละระดับดังนี้

ระดับ

ค�ำอธิบาย

5

ค่อนข้างแน่นอน

4

น่าจะเกิด

3

เน้นไปที่จะเกิด

2

ไม่น่าจะเกิด

1

ยากที่จะเกิด
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	 ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ผลกระทบด้านการเงิน
2. ผลกระทบด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร
3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
4. ผลกระทบต่อบุคลากรส�ำคัญของตลาดหลักทรัพย์
5. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการส�ำคัญแต่ละระดับ

ระดับความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก�ำหนดนโยบายในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับ

ค�ำอธิบาย

5

วิกฤต

4

มีนัยส�ำคัญ

3

ปานกลาง

2

มีน้อย

1

ไม่มีนัยส�ำคัญ

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)
5 Impact

ความเสี่ยงสูง

4
ความเสี่ยงค่อนข้างสูง

3
2 ระดับความเสี่ยงที่
1

ยอมรับได้

ความเสี่ยงปานกลาง

1

แผนภาพความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการ
รายงานระดับความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การประเมิน โดยแสดงถึง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและ
ผลกระทบของความเสี่ยงโดยประกอบด้วย 2 แกน ได้แก่
1. แกนผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)
2. แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)
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ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการจัดล�ำดับความเสีย่ งว่าความ
เสี่ยงที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเสี่ยงสูง
(แดง) ค่อนข้างสูง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือง) หรือต�่ำ(เขียว)  
หลังจากได้รบั ผลการประเมินแล้ว ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
และฝ่ายจัดการจะด�ำเนินการดังนี้

• วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช้  Risk Map
ข้างต้น และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความเสีย่ ง
• น�ำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร
เพื่อด�ำเนินการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงส�ำคัญที่ต้อง
จัดการดูแลรวมถึงการก�ำหนดฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ
เพื่อด�ำเนินการจัดหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่ม
เติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
• น�ำเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่างๆที่
ก�ำหนดให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบ
การก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน�ำเสนอแผน
จัดการความเสี่ยงที่จะด�ำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้
บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่
จ�ำเป็นต้องใช้ด�ำเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ จะค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่
เกิ ด ขึ้ น เปรี ย บเที ย บกั บ ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ รวมถึ ง ข้ อ
กฎหมายและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่
ตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจ และบรรจุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้
ทัง้ นีใ้ นการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงอาจต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี
การจัดการซึง่ อาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มมุ เศรษฐศาสตร์
เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระ
ส�ำคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการ
จัดการความเสีย่ งอาจพิจารณาด�ำเนินการเป็นกรณีๆไป
หรืออาจด�ำเนินการไปพร้อมๆกับความเสี่ยงอื่น

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

• การหลีกเลีย่ ง (Avoid) เป็นการด�ำเนินการเพือ่ หลีก
เลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่
ความเลี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือ
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลหรือหน่วย
งานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบบรับภาระความเสี่ยงแทน
เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
• การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ
เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด
ผลการะทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น
การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan)
• การยอมรับ (Accept) ความเสีย่ งทีเ่ หลือในปัจจุบนั
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยไม่ตอ้ งด�ำเนินการใดๆเพือ่ ลด
โอกาสหรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อีก มักใช้กบั ความเสีย่ ง
ทีต่ น้ ทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คมุ้ กับประโยชน์ทไี่ ด้รบั

กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิ
งาน เพื่อให้มันใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน�ำไปปฏิบัติเป็นของ
เฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตก
ต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
• การควบคุมเพือ่ การป้องกัน (Preventive Control)
เป็นวิธีการควบคุมที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
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• การควบคุมเพือ่ ให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็น
วิธกี ารควบคุมเพือ่ ให้คน้ พบข้อผิดพลาดทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้ว
• การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็น
วิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
• การควบคุมเพือ่ การแก้ไข (Corrective Control) เป็น
วิธีการควบคุมที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำอีกในอนาคต
ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค�ำนึง
ถึงความคุม้ ค่าในด้านค่าใช้จา่ ยและต้นทุน กับผลประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์
ประกอบดังนี้
• วิธีการด�ำเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ)
• การก�ำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบ
การควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งที่
ได้ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ�ำเป็น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
• ก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการภายใน
ตลาดหลักทรัพย์ มีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การสือ่ สารถึง
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าใน
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การบริหารความเสีย่ ง การดูแลติดตามแนวโน้มของความ
เสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
• เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม
ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสีย่ งทีอ่ ยู่
ภายใต้ ความรับผิดชอบของคนอย่างสม�ำ่ เสมอ และเหมาะ
สม
• ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบส� ำ คั ญ ต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบ
หน้าในการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยง
ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ
เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน�ำมาปฏิบัติใช้จริงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการควบคุ ม ภายในอยู ่ เ สมอเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการ
ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวม
ถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
ทราบและพิจารณาต่อไป

ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้
ต้ อ งมี ก ารทบทวนการจั ด การความเสี่ ย งและการจั ด
ล�ำดับความส�ำคัญรวมถึงอาจน�ำไปใช้ในการทบทวน
กรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี

บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย  จำ� กัด ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการ
เงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2561 ไม่มขี อ้ สังเกตุเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน

ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 1/2555 ได้แต่งตั้ง นางจิรวัสสา  
โรจนประดิษฐ์   ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบ
ภายในของบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดย
นางจิรวัสสา  โรจนประดิษฐ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
งานด้านการตรวจสอบภายใน  เป็นระยะเวลา  11 ปี และ
ได้รบั การอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่   Evaluating Internal
Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายใน)  และ Internal Auditing Certificate Program

(IACP)(สภาวิชาชีพบัญชี) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ  จงึ เห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
3 ท่าน ได้ประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2561 ของผู้
จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทั ฯ  แล้วว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมี
ความรู้ความสามารถด�ำเนินการตอบสนองนโยบาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะ
กรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนและโยก
ย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน ของ
บริษัทได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 และ2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   2560
และวันที่    31 ธันวาคม  2561 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุปราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคล / นิติบุคคล
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ
และ / หรือบริษัทย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

-

• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ
วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 23 สิงหาคม
2561 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือหุ้นบริษัท
ร้อยละ 39.16
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและประธานเจ้า
หน้าที่บริหารในบริษัท และด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยเจ็ดแห่ง

1. นายแพทย์ก�ำพล พลัสสินทร์

รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันในปีบญ
ั ชีสนิ้
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ที่มีความเกี่ยวข้อง
1.แพทย์
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการหรือผู้
บริหาร
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2561

ค่าธรรมเนียมแพทย์ : มีการจ่ายค่า
ตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์
แก่กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 6
ท่าน

35.30

27.69

ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี

5.47

2.75
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เหตุผลและ
ความจ�ำเป็น
การก�ำหนดราคาซือ้ ขาย
การก�ำหนดค่า
ธรรมเนียมแพทย์เป็นไป
ตามเกณฑ์ทรี่ าชวิทยาลัย
แพทย์กำ� หนด ซึง่ เทียบ
เท่ากับราคาทีบ่ ริษทั ฯ
จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์
แก่ แพทย์ทา่ นอืน่ ของทัง้
โรงพยาบาล
เทอมการช�ำระเงิน
ภายใน 30 วัน ตาม
เงื่อนไขการค้าปกติ
แนวโน้มการท�ำรายการ
ในอนาคต
รายการดังกล่าวเป็น
รายการค้าปกติที่จะ
เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ภายใต้เงื่อนไข
ทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการดังกล่าว
มีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ
มีความจ�ำเป็น
ต้องจ่ายค่า
ตอบแทนแพทย์ดัง
กล่าว ในอัตรา
เทียบเท่ากับ
แพทย์ท่านอื่นของ
ทั้งโรงพยาบาล

การเช่าที่ดิน และ อาคาร
บุคคล/นิติบุคคล
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ที่มีความเกี่ยวข้อง
1. นายแพทย์ก�ำพล
พลัสสินทร์

ค่าเช่าอาคาร : บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยจาก
การเช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชัน้ 2 คูหา  
พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 416  ตรม.  เพือ่
เป็นสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสารของบริษทั ฯ

ยอดเจ้าหนีค้ งค้างสิน้ ปี

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2561
0.36

0.36

0

0

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็น

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การก�ำหนดราคาเช่า
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับ
แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
2558  ถึง วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561  โดย
มีคา่ เช่าเดือนละ 30,000  
บาท
เทอมการช�ำระเงิน
สัญญาระบุให้ผเู้ ช่าช�ำระ
เงินล่วงหน้ารายเดือน ซึง่
ผูเ้ ช่ามีการช�ำระเงินล่วง
หน้ารายเดือนตามทีร่ ะบุ
ในสัญญา
แนวโน้มการท�ำรายการ
ในอนาคต
รายการดังกล่าวเป็น
รายการทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งในอนาคต ภายใต้
ราคาประเมินค่าเช่า
ยุตธิ รรมและเงือ่ นไขการ
เช่าทัว่ ไป

รายการดังกล่าว
มีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ
มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้พื้นที่
อาคารดังกล่าว
ในการจัดเก็บ
เอกสาร โดย
ราคาเช่าเป็นไป
ตามราคาที่
ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการระหว่าง
กันนั้นๆ
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นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดขึน้
และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการ
ใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลั ก ษณะอื่ น ใดกั บ บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง จะต้ อ งเปิ ด เผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา  
นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัด
ให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บัญชีหรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็นอิสระเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วาม
ช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะ
กรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มคี วาม
มัน่ ใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือบุคคลทีอ่ าจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ของบริ ษั ท ฯ แต่ เ ป็ น การท� ำ รายการที่
บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การให้บริการ และการ
ซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายใน
การท�ำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และ
ให้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาที่ ต กลงร่ ว มกั น อย่ า ง
เคร่งครัด พร้อมทัง้ ก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขรายการต่างๆ
ให้ ชั ด เจน เป็ น ธรรม และไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยเทผล
ประโยชน์ ทั้งนี้ แผนกตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดท�ำรายงานเพือ่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการทุกๆ
ไตรมาส
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รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วย
เหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค�้ำประกัน เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผล
และความจ�ำเป็นของการท�ำรายการก่อนท�ำรายการนัน้ ๆ   
และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง
หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้า
มี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง
ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และ
รายงานประจ�ำปี
ส�ำหรับแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
นั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการด�ำเนินการทางธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
ฐานะแพทย์  ค่าเช่าอาคาร การซื้อยา  เป็นต้น นอกจาก
นี้ ในอนาคต บริษทั ฯ อาจมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้ความ
ช่วยเหลือเพิม่ เติมแก่บริษทั ย่อย ในด้านการค�ำ้ ประกันเงิน
กู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม  และจะด�ำเนินการท�ำรายการ
ข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการท�ำ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายบริหาร
ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้
ป่วย โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ
บริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้จากกลุ่มผู้
ป่วยทัว่ ไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ
ของภาครัฐ โดยมีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเป็นรายได้
หลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.9 ร้อยละ 57.6 และร้อย
ละ 62.5 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ในปี 2559 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดเด่นด้านท�ำเลที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยู่
ในพื้ น ที่ ย ่ า นอุ ต สาหกรรมที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมตัง้ อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น และมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบ
กับการมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล และ
มีนโยบายก�ำหนดอัตราค่าบริการทีเ่ หมาะสมของบริษทั ฯ
ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นและรายได้
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการประกอบ
กิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จาก 3,636.77 ล้านบาท ใน
ปี 2559 เป็น 3,875.79 ล้านบาท และ 4,406.99 ล้านบาท
ในปี   2560 และ 2561 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ
6.57 และร้อยละ 13.71  ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำ
ให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้แก่
• จ�ำนวนผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น:
บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
รักษาพยาบาล โดยการเพิม่ จ�ำนวนแพทย์และพยาบาลผู้
ให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะ
ทางและการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง เป็นผลให้
สามารถดึงดูดผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยทั่วไปให้เข้ารับการ
รักษากับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยจ�ำนวนครั้งการใช้บริการ

ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) มีจ�ำนวนเพิ่ม
ขึ้นจาก 743,666 ครั้งในปี 2559 เป็น 899,551 ครั้งในปี
2561 (อัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 9.98 ต่อปี) ในขณะที่
อัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของผูป้ ว่ ยทัว่ ไปประเภทผูป้ ว่ ย
ใน (IPD) มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ จาก 138 เตียงต่อวันในปี 2559
เป็น 167 เตียงต่อวันในปี 2561 (อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 10.20 ต่อปี)
• รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปเพิ่มขึ้น :
จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ รวม
ทั้งจากการที่บริษัทฯ สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่
ซับซ้อนซึ่งมีอัตราค่าบริการต่อครั้งในระดับสูง  ส่งผลให้
รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2559 ถึง 2561 บริษทั ฯ ปรับเพิม่
อัตราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เพื่อพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1,470
บาทต่อครัง้ เป็น 1,606 บาทต่อครัง้ ในขณะทีร่ ายได้เฉลีย่
จากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 17,945 บาทต่อครั้ง เป็น
21,459 บาทต่อครั้ง
• จ�ำนวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
เพิ่มขึ้น:
บริษัทฯ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่ผู้
ป่วยทุกกลุ่ม จึงได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากกลุ่มผู้
ป่ ว ยตามโครงการประกั น สั ง คม เป็ น ผลให้ จ� ำ นวนผู ้
ประกันตนตามโครงการประกันสังคมที่เลือกลงทะเบียน
กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ โดยจ�ำนวนผู้ประกันตน
เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 396,676 คนในปี 2559 เป็น 421,700
คนในปี 2561 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.11 ต่อปี)
รายงานประจำ�ปี
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• อั ต ราค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ ตาม
โครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น :
ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 ส�ำนักงานประกันสังคม
พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายและพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มใน
ส่วนของการให้การรักษาผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่า
ใช้จ่ายสูง รวมถึงผลจากการที่บริษัทฯ มีสถิติอัตราการ
ใช้บริการของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าข่ายภาระเสีย่ งอยูใ่ นระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสังคมทั่ว
ประเทศ ท�ำให้ บริษทั ฯ ได้รบั รายได้สว่ นเพิม่ ซึง่ อ้างอิงตาม
ค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
ท�ำก�ำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 2560 และ 2561

บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 564.29 ล้านบาท 565.44
ล้านบาท และ 633.88 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5.99 ต่อปี และสามารถรักษาอัตราก�ำไรให้
อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม โดยมีอตั รา
ก�ำไรสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าวร้อยละ 15.4 ร้อยละ 14.5
และร้อยละ 14.3 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
สามารถในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี จากนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพใน
การรักษาพยาบาลเพือ่ ดึงดูดกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปทีย่ นิ ดีจา่ ย
ค่าบริการส่วนเพิ่ม เพื่อคุณภาพการให้บริการที่จะได้รับ
เป็นส�ำคัญ โดยคาดว่าจะส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถรักษา
อัตราก�ำไรในระดับดังกล่าวไว้ได้

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
บริษทั ฯ แบ่งรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายได้หลัก”) เป็น 2 กลุม่ หลักตามลักษณะผูป้ ว่ ยคือ ราย
ได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป และรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (IPD)
รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

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

1,444.71
1,310.06
2,754.77

32.8
29.7
62.5

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ
โครงการประกันสังคม
โครงการภาครัฐอื่นๆ
รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ

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

1,409.60
242.62
1,652.22

32.0
5.5
37.5

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0
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จากตารางข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้หลักในระหว่างปี
2559 2560 และ 2561 เป็นจ�ำนวน  3,636.77 ล้านบาท
3,875.79 ล้านบาท และ 4,406.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หรือ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.08 ต่อปี  ซึ่งการเติบโตอย่าง
มีนัยส�ำคัญ เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่ม
จ�ำนวนแพทย์และพยาบาลผู้ให้บริการ รวมถึงการขยาย
ขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคที่มี
ความซับซ้อนสูง เป็นผลให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปให้เข้ารับการรักษากับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และยังส่งผล
ให้ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียนกับ
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหากแยก
พิจารณาในแต่ละกลุม่ พบว่า รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.51 ต่อปี ในขณะที่รายได้จาก
โครงการสวัสดิการภาครัฐ เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.32 ต่อ
ปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายเน้นเพิม่ สัดส่วนรายได้จากกลุม่
ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปเนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นสูงกว่า
อัตราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ ผูป้ ว่ ยตามโครงการสวัสดิการ
ภาครัฐ โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปของบริษัทฯ ในปี
2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5 ของรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาล
ทั้งนี้ รายได้หลักแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปแบ่งได้เป็น รายได้จากกลุม่
ผูป้ ว่ ยนอก (OPD) และรายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยใน (IPD) โดย
ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จาก
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปเป็นจ�ำนวน 1,995.06 ล้านบาท 2,232.07
และ 2,754.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อย
ละ 17.51 ต่อปี โดยรายได้เฉพาะจากกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกเพิม่
ขึน้ จาก 1,093.02 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,444.71 ล้าน
บาทในปี 2561 หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 14.97 ต่อ
ปี ในขณะที่รายได้เฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก
902.03 ล้านบาทในปี 2559  เป็น 1,310.06 ล้านบาทในปี
2561 หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 20.51 ต่อปี
สาเหตุหลักทีร่ ายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยส�ำคัญในช่วงระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 เนื่องจาก

จ�ำนวนการใช้บริการกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปประเภทผูป้ ว่ ยนอก
เพิ่มขึ้นจาก 743,666 ครั้งในปี 2559 เป็น 804,167 ครั้ง
และ 899,551 ครั้งในปี 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.98 ต่อปี ในขณะอัตราการเข้าใช้
บริการใหม่ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก
138 เตียงต่อวันในปี 2559 เป็น 143 เตียงต่อวันและ 167
เตียงต่อวันในปี 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 10.20 ต่อปีซึ่งจ�ำนวนการใช้บริการที่เพิ่ม
ขึ้น เป็นผลจากการที่บริษัทฯ เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ 2
แห่งในปี 2561 และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษา
พยาบาล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในการให้
บริการ เช่น การให้บริการศูนย์มะเร็ง ศูนย์ส่องกล้องทาง
เดินอาหารและตับ และการให้บริการเฉพาะทางโรคหัวใจ
ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มศักยภาพและความหลาก
หลายในการให้บริการ ส่งผลให้รายได้เฉลีย่ ต่อครัง้ ในการ
ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งมีอัตราค่า
บริการต่อครั้งในระดับสูง นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2559
ถึง 2561 บริษัทฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนของ
กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ
ทางการแพทย์อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้รายได้เฉลีย่ จากกลุม่ ผู้
ป่วยนอกเพิม่ ขึน้ จาก 1,470 บาทต่อครัง้ เป็น 1,606 บาท
ต่อครั้ง ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น
จาก 17,945 บาทต่อครั้ง เป็น 21,459 บาทต่อครั้ง
(2) รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ
รายได้จากโครงการภาครัฐของบริษัทฯ ในปี 2559
2560 และ 2561 เท่ากับ 1,641.71 ล้านบาท 1,643.72
ล้านบาท และ 1,652.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายได้
จากโครงการภาครัฐประกอบด้วยรายได้ 2 ประเภทหลัก
คือ รายได้จากโครงการประกันสังคมและรายได้จาก
โครงการภาครัฐอื่นๆ
รายได้จากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากโครงการประกันสังคม โดยในปี 2559 2560 และ
2561รายได้จากโครงการประกันสังคมคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80.09 ร้อยละ 88.32 และร้อยละ 85.28 ของราย
ได้จากโครงการภาครัฐของบริษัทฯ ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อรายได้ประเภทนี้ ได้แก่ (1) จ�ำนวนผู้ประกันตน
ลงทะเบียน (2) นโยบายของภาครัฐในการก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและอัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์ส่วนเพิ่มประเภทต่างๆ และ (3) ศักยภาพ
ของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโครงการ
ประกันสังคม ทั้งนี้ จ�ำนวนผู้ประกันตนที่มีชื่อลงทะเบียน
กับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 396,676 คน ในปี 2559 เป็น
402,018 คน และ 421,700 คนในปี 2560 และ 2561 ตาม

ล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.11 ต่อปี ในขณะที่ราย
ได้จากโครงการประกันสังคมต่อจ�ำนวนผู้ประกันตนเพิ่ม
ขึ้นจาก 3,315 บาทต่อคนต่อปีในปี   2559  เป็น 3,612
บาทต่อคนต่อปี และ 3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2560
และ 2561 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการน�ำพื้นที่การ
ให้บริการที่เพิ่มขึ้นไปให้บริการกับกลุ่มคนไข้ทั่วไปส่งผล
ให้รายรับจากผู้ป่วยประกันสังคมปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้
เติบโตขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเฉลี่ยรายปี
ของบริษัทฯ ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 แสดงดังตาราง

ปี

จ�ำนวนผู้ประกันตน
(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกันสังคม
(ล้านบาท)

2559
2560
2561

396,676
402,018
421,700

1,314.80
1,451.67
1,409.60

ปี 2561 บริษัทฯ มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้การ
ดูแลประมาณ 421,700 ราย  โดยภายหลังจากทีโ่ รงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
ได้รบั การรับรองคุณภาพ  HA ขัน้ ที่ 3 บริษทั ฯ สามารถ
เพิม่ สิทธิในการรับผูป้ ระกันตนได้เพิม่ ขึน้ สูงสุดเป็นประมาณ
437,500 คน  ทัง้ นีภ้ ายหลังการขยายโครงการในอนาคต
แล้ว บริษทั ฯ อาจสามารถขอเพิม่ สิทธิในการรับผูป้ ระกันตน
ได้ อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ไม่ มี
นโยบายทีจ่ ะเร่งขยายกลุม่ ลูกค้าประกันสังคม โดยโครงการ
ในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป
เป็นหลัก  
ทัง้ นี้ รายได้จากโครงการประกันสังคมจ�ำแนกประเภท
ได้ดังนี้
• รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: ส�ำนักงานประกัน
สังคมก�ำหนดให้มกี ารจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่โรง
พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ตามจ�ำนวนผู้
ประกันตนทีม่ ชี อื่ ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลนัน้ ๆ โดยแบ่ง
รายได้ประเภทนี้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
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(1) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายเบื้องต้น : ในปี 2555
อัตราค่าบริการเหมาจ่ายในเบื้องต้นคือ 1,446 บาทต่อ
คนต่อปี ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี
2557 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี
2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้
ส�ำนักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ เป็น
รายเดือน ดังนั้นรายได้ประกันสังคมเหมาจ่ายที่บริษัทฯ
จะได้รับขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้ประกันตนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละเดือน
(2) รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตามคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : ส�ำนักงาน
ประกันสังคมก�ำหนดให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มแก่
โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA โดยตั้งแต่ปี
2553 ถึงเดือนมิถนุ ายนปี 2555 โรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การ
รับรองคุณภาพระดับ HA ขั้นที่ 2 และ HA ขั้นที่ 3 มีสิทธิ
ได้รบั ค่าบริการส่วนเพิม่ ในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี และ
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 2
จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี

ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับ HA ขั้นที่ 3 จะได้รับค่าบริการ
ส่วนเพิ่มในอัตรา 80 บาทต่อคนต่อปี   ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และใน
เดื อ นกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ 11
อินเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และ
โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ 9 แอร์ พ อร์ ต ได้ ก ารรั บ รอง
คุณภาพ HA ขัน้ ที่ 2 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2561 ส�ำนักงาน
ประกันสังคมเปลี่ยนนโยบายการจ่ายใหม่ ซึ่งพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการ โดยจ่ายในอัตราสูงสุดที่
60 บาทต่อคนต่อปี และผลลัพธ์ทางการรักษาพยาบาล
อีกในอัตราสูงสุดที่ 60บาทต่อคนต่อปี
• รายได้ประกันสังคมส่วนเพิ่ม: อ้างอิงตามค่าสถิติ
การใช้บริการ: ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่า
บริการส่วนเพิม่ ให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติ
ต่างๆ อาทิ ลักษณะความรุนแรงของโรคและความถีใ่ นการ
ใช้บริการของผูป้ ระกันตน เป็นต้น โดยอัตราค่าบริการดัง
กล่าวทีโ่ รงพยาบาลแต่ละแห่งได้รบั จะแตกต่างกันไป ขึน้ อยู่
กับค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกับค่า
สถิติของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่ว
ประเทศ ซึ่งแบ่งรายได้ในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
(1) รายได้ส่วนเพิ่มจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง : เป็นรายได้ค่าบริการ
ประเภทใหม่ ซึ่ ง เริ่ ม ใช้ ใ นปี 2555 ส� ำ หรั บ กรณี ที่ โ รง
พยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งมี
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง และต้องเข้ารักษา
ตัวในฐานะผูป้ ว่ ยใน โดยส�ำนักงานประกันสังคมใช้แนวทาง
การค�ำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยของ
กลุ่มโรคแต่ละประเภทและก�ำหนดหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบ
คือ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซึ่งกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ อาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า
AdjRWมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 2 โดยตั้ ง แต่ ป ี 2555
ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนดค่าบริการส่วนเพิ่มใน
อัตรา AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 1 /
(2) รายได้สว่ นเพิม่ ตามอัตราการใช้บริการของผูป้ ว่ ย
ทีม่ ภี าระเสีย่ ง : เป็นรายได้ทขี่ นึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนการใช้บริการ
ของผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม กลุ่มผู้ป่วยนอกที่
เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง 26 ประเภทตามที่ส�ำนักงาน
ประกันสังคมก�ำหนด (ให้น�้ำหนัก 60%) อาทิเช่น โรคเบา
หวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดในสมองแตก
โรคไตวายเรือ้ รัง เป็นต้น และ กลุม่ ผูป้ ว่ ยในซึง่ มีอาการเจ็บ
ป่วยด้วยโรคที่มีค่า
AdjRWน้อยกว่า 2 (ให้น�้ำหนัก 40%) 2/ในปี 2559
อัตราจ่ายเงินตามภาระเสี่ยงยังคงเท่าปี 2555 คือ 432
บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง 26 ประเภท
ตามทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมก�ำหนดเดิมให้นำ�้ หนัก 60%
ปรับเพิ่มเป็นน�้ำหนัก 90% และกลุ่มผู้ป่วยในซึ่งมีอาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคทีม่ คี า่ AdjRWน้อยกว่า 2 เดิมให้นำ�้ หนัก
40% ปรับลดเป็นน�้ำหนัก 10% และในปี 2560 และได้มี
การปรับเพิ่มอัตราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็น
447 บาทต่อคนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 ต่อมาในปี 2561 ส�ำนักงานประกันสังคมปรับลด
การให้ค่าน�้ำหนัก RW<2 จาก 10 % เป็น 0% และปรับ
เพิ่มการให้ค่าน�้ำหนักส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากเดิม
90% เป็น 100%
• รายได้ จ ากการรั ก ษาพยาบาลโดยแพทย์ ผู้
เชี่ ย วชาญพิ เ ศษเฉพาะทาง: การให้ บ ริ ก ารรั ก ษา
พยาบาลบางประเภทโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ทาง บริษัทฯ สามารถเบิกค่าบริการได้ตามที่ให้บริการ
รักษาแก่ผู้ป่วยจริง ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าบริการที่

หมายเหตุ
:
1/

เนื่องจากในปี 2555 ภาครัฐก�ำหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าบริการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนไม่เกิน 4,460 ล้านบาทซึ่งหากโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ให้การรักษาผู้ป่วยในที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่า AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นจ�ำนวน
มาก อาจส่งผลให้อัตราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อAdjRWต�่ำกว่า 15,000 บาทต่อคนต่อปี
2/ การลดอัตราจ่ายเงินเพิม่ ของกรณีภาระเสีย่ ง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑ์การจ่ายเงินตามอัตราการใช้บริการในปี 2555ได้รบั การชดเชย
ด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยค�ำนวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2
รายงานประจำ�ปี
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ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนดไว้ ซึ่งหากมีผู้ป่วยเข้าใช้
บริการเป็นจ�ำนวนมาก จะเป็นผลให้บริษทั ได้รบั รายได้ใน
ส่วนนีเ้ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยการให้บริการดังกล่าว อาทิ
เช่น การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมีบำ� บัดแก่ผปู้ ว่ ย
โรคมะเร็ง การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียม
ในการบ�ำบัดรักษาโรค การผ่าตัดสมอง เป็นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเพิม่
ขึ้นหรือลดลงเป็นผลสืบเนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนผู้ประกันตนที่เลือกลงทะเบียนกับบริษัทฯ (2)
ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิม่ อัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์เหมาจ่าย และพิจารณาปรับปรุงอัตราค่า
บริการส่วนเพิ่มในส่วนของการให้การรักษาผู้ป่วยในซึ่ง
ป่วยด้วยโรคทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง เพือ่ ให้กลุม่ ผูป้ ว่ ยประกันสังคม
ได้รับบริการที่มีคุณภาพที่เหมาะสม และ (3) จากการ
พัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง จึงส่งผลให้
บริษัทฯ มีโอกาสให้บริการผู้ป่วยตามโครงการประกัน
สังคมทีเ่ ข้าข่ายภาระเสีย่ ง เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสถิติ
อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของโรงพยาบาลทัว่ ประเทศทีเ่ ข้าร่วม
ระบบประกันสังคม บริษัทฯ จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่ง
อ้างอิงตามค่าสถิตกิ ารใช้บริการดังกล่าวเพิม่ ขึน้
ในส่วนของรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ ค่า
บริการทางการแพทย์ที่ได้รับจากส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษัทฯ ไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้
บริการรักษาโรคทัว่ ไปกับ สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค) แต่บริษทั ฯ ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย
บางประเภท ที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ให้
ก�ำไรขัน้ ต้น

บริการรักษาแก่ผู้ป่วยจริง ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่า
บริการที่ สปสช. ก�ำหนด ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลที่อยู่
ในเกณฑ์ดังกล่าว อาทิเช่น การให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อยทีอ่ ยู่
ในภาวะวิกฤติ การให้การรักษาผูป้ ว่ ยกรณีอบุ ตั เิ หตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการให้บริการผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง เป็นต้น และในปี 2556 ได้เพิ่มเรื่องการ
ให้บริการผูป้ ว่ ยหัวใจ โดยรายได้จากโครงการภาครัฐอืน่ ๆ
ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.91 ร้อยละ
19.95 และร้อยละ 14.68 ของรายได้จากโครงการภาครัฐ
ในปี 2559 2560  และ ปี 2561 ตามล�ำดับ
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ต้นทุน”)
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการ
แพทย์ และค่าเสื่อมราคา และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งในระหว่างปี
2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบ
กิ จ การโรงพยาบาล จ� ำ นวน 2,468.54 ล้ า นบาท
2,633.10 ล้านบาท และ 3,702.03 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.9 ร้อยละ 67.9 และร้อยละ
69.7 ของรายได้หลัก ตามล�ำดับ  
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนต้นทุนต่อรายได้โดยเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้
ในปี 2561 เนือ่ งจากบริษทั ได้เปิดด�ำเนินการโรงพยาบาล
แห่งใหม่จ�ำนวน 2 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่งผลให้อตั ราต้นทุนของบริษทั เพิม่ สูงขึน้
ทั้งนี้ ต้นทุนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
แพทย์ และ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป

ค�ำถาม

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

2560

2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

3,636.77
(2,468.54)

100.0
(67.9)

3,875.79
(2,633.10)

100.0
(67.9)

4,406.99
(3,072.03)

100.0
(69.7)

ก�ำไรขั้นต้น

1,668.23

32.1

1,242.69

32.1

1,334.95

30.3
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บริษทั ฯ มีกำ� ไรขัน้ ต้น ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561
บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นเป็นจ�ำนวน 1,168.23 ล้านบาท
1,242.69 ล้านบาท และ 1,334.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และคิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 32.1 ร้อยละ 32.1 และ
ร้อยละ 30.3 ตามล�ำดับ โดยอัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นของ
บริษทั อยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกันอย่างสม�ำ่ เสมอ เป็นผลจาก
การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้อนื่
บริษัทฯ มีรายได้ประเภทอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบด้วย ราย
ได้คา่ เช่า รายได้คา่ สาธารณูปโภค ดอกเบีย้ รับ รายได้จาก
การให้การอบรมผู้ช่วยพยาบาล และรายได้อื่นๆ ซึ่งใน
ระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนราย
ได้ประเภทนี้ต�่ำกว่าร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้
จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 493.82 ล้านบาท 550.85 ล้าน
บาท และ 570.07 ล้านบาทตามล�ำดับโดยการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพิม่
ค่าตอบแทนพนักงานและจ�ำนวนพนักงานเพือ่ รองรับการ
เติบโตของบริษัทฯ และการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
บริหารประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนผู้ป่วย
ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับ
รายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5  รอ้ ยละ 14.1 และ
ร้อยละ 12.9 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 ตาม
ล�ำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกัน
แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ
แม้วา่ ในปี 2561 มีการสรรหาบุคคลากร เข้ามาในบริษทั ฯ
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพนักงานและผู้บริหาร ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
และผู้บริหาร เป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก�ำไร
จากการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน 695.51 ล้านบาท 712.47
ล้านบาท และ 788.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ และคิดเป็น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานร้อยละ 19.0 ร้อยละ 18.3
และร้อยละ 17.8 ตามล�ำดับ
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายเงินกู้
ยืมธนาคารและดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อ โดยบริษัทฯ มีค่าใช้
จ่ายทางการเงินจ�ำนวน 9.52 ล้านบาท 15.87 ล้านบาท
และ 23.72 ล้านบาทในระหว่างปี 2559 2560  และปี 2561
บริษัทใช้เงินกู้ระยะสั้นเป็นครั้งคราวเพื่อบริหารสภาพ
คล่อง และใช้เงินกูร้ ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการ
ใหม่รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการ
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2559 2560 และ 2561 เป็น
จ�ำนวน 121.01 ล้านบาท 130.82 ล้านบาท และ 149.80
ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ปี 2556 เป็นต้นไปอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคล ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อย
ละ 20 ตามนโยบายของภาครั ฐ ในการเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
564.29 ล้านบาท 565.44 ล้านบาท และ 633.88 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิอย่างต่อ
เนือ่ งเป็นผลจาก (1) จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ (2) จ�ำนวน
ผูป้ ระกันตนเพิม่ ขึน้ (3) การเพิม่ ศักยภาพในการรักษาและ
การรักษาโรคที่ยากขึ้นในแต่ละศูนย์เฉพาะทางโรคต่างๆ
(Excellent Center)  (4) สถิติอัตราการใช้บริการของผู้
ป่วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ยงเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับสูงกว่าค่า
เฉลี่ยของประเทศ บริษัทฯ จึงได้รับรายได้ส่วนเพิ่มซึ่ง
อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น(5)
สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้
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บริษทั ฯสามารถควบคุมได้อย่างสม�ำ่ เสมอด้วยการรักษา
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายพื้นที่
การให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง และในปี 2561 บริษทั ฯมีการ
เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จ�ำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้บริษัทฯ
มีอตั ราก�ำไรสุทธิลดลงเป็นร้อยละ 15.4 ร้อยละ 14.5 และ
ร้อยละ 14.3 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งบริษัทสามารถด�ำรงอัตราก�ำไรสุทธิให้อยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากระบบการบริหาร
จัดการค่าใช้จา่ ยและต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยต้นทุนใน
การประกอบกิจการโรงพยาบาลเมือ่ เปรียบเทียบกับราย
ได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 67.5 ร้อยละ 67.6 และ ร้อยละ
69.3 ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการบริหารเมือ่ เปรียบเทียบกับ
รายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 13.5 ร้อยละ 14.1 และร้อย
ละ 12.9 ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
สินทรัพย์หมุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้า รายได้
ประกั น สั ง คมค้ า งรั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ และวั ส ดุ ค งเหลื อ
เป็นต้น) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ได้แก่ เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เงินลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น) โดยสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 2560 และ
2561 มีจ�ำนวน 4,517.88 ล้านบาท 4,951.18 ล้านบาท
และ 5,708.18 ล้ า นบาท ตามล� ำ ดั บ โดยมี สั ด ส่ ว น
สินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างร้อยละ 26.9 ถึงร้อยละ 29.5
ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
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สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560
และ 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 1,334.91
ล้านบาท 1,332.00 ล้านบาท และ 1,591.95 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นส่วนใหญ่ ควบคู่กับ
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2560 และ 2561 มีจำ� นวน 3,182.97 ล้านบาท 3,619.18
ล้านบาท และ 4,116.23 ล้านบาท ตามล�ำดับมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี
2559 ถึง 2561 เป็นการลงทุนตามแผนการขยายอาคาร
โรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการของบริษัทฯ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ สุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เป็นจ�ำนวน 279.67 ล้าน
บาท 272.48 ล้านบาท และ 338.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการ
ขยายธุรกิจของบริษทั ฯอย่างไรก็ดี สัดส่วนลูกหนีก้ ารค้า
ค้างช�ำระโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่คงค้างไม่เกิน 3 เดือน อยู่
ในอัตราร้อยละ 77.8 ของลูกหนีก้ ารค้ารวมและระยะเวลา
เก็บหนีเ้ ฉลีย่ ลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัด
เก็บหนี้ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากบริษัทฯ มีนโยบายการดูแล
ลูกหนี้อย่างเข้มงวด รวมถึงมีนโยบายพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารลูกหนี้
กรณีการตัดหนี้สูญ ฝ่ายบัญชีการเงินจะส่งเรื่องให้
ฝ่ายกฎหมายด�ำเนินการตามนโยบายบริษทั ฯ และหากไม่
สามารถเรียกช�ำระหนี้ได้ จะขออนุมัติฝ่ายบริหารเพื่อตัด
จ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 แยกรายละเอียดตามอายุลูกหนี้การค้า
แสดงตามตารางดังนี้
ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อายุลูกหนี้การค้าคงค้าง

2559

2560

2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
อายุลูกหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า

223.68
22.34
10.26
15.46
271.72

84.3
8.4
3.9
5.8
102.4

212.68
27.32
9.77
15.05
264.83

82.4
10.6
3.8
5.8
102.6

249.57
41.45
16.38
19.80
327.20

77.8
12.9
5.1
6.2
102.0

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(6.26)

(2.4)

(6.63)

(2.6)

(6.54)

(2.0)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ

265.47

100.0

258.20

100.0

320.66

100.0

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่น
เป็นจ�ำนวน 14.20 ล้านบาท 14.27 ล้านบาท และ 17.59
ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ได้แก่ รายได้
ค้างรับจากส�ำนักงานประกันสังคม และรายได้คา้ งรับจาก
ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ทั้ ง หมดซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 3
ประเภท ได้แก่
(1) รายได้ประกันสังคมค้างรับซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติ
การใช้บริการ ได้แก่ (1.1) รายได้คา้ งรับทีอ่ า้ งอิงตามอัตรา
การใช้บริการทางการแพทย์ทั้งหมด ซึ่งเลิกใช้ตั้งแต่ปี
2555 (1.2) รายได้ค้างรับที่อ้างอิงสถิติผู้ป่วยในที่ป่วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2)
ซึ่งเริ่มใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรับที่อ้างอิงสถิติผู้
ป่วยที่มีภาระเสี่ยง ทั้งนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โครงการประกันสังคมทั่วประเทศเพื่อใช้ในการค�ำนวณ
การจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่มดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาล
แต่ละแห่งในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ จะใช้สมมติฐานที่เหมาะ
สมในการประมาณการรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละงวด
(2) รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่นๆ เป็นผลจากการ
ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะ ทาง อาทิ การฟอกเลือดด้วยไตเทียม การให้เคมี
บ�ำบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจ
แบบเปิด การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมในการบ�ำบัดรักษาโรค
เป็นต้น ซึ่งภายหลังการให้บริการรักษา บริษัทฯ จะส่ง
เอกสารหลักฐานการให้บริการเพื่อประกอบการเบิกค่า
บริการจากส�ำนักงานประกันสังคมต่อไป
(3) รายได้ ค ่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ค ้ า งรั บ จาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นผลมาจากให้บริการ
รักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง
อาทิ การฟอกเลือดด้วยไตเทียม และการรับเป็นศูนย์รับ
ส่งต่อเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
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รายได้ประกันสังคมค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
ส�ำนักงานประกันสังคม
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยในซึ่งป่วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
รายได้ทางการแพทย์ภาระเสี่ยงค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
192.77

39.6

225.82

44.8

179.22

30.1

136.41
103.94

28
2.3

52.03
157.76

10.3
31.3

152.80
154.14

25.7
25.9

รวม

433.12

88.9

435.61

86.4

486.17

81.7

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
รวมรายได้ค้าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

58.08
491.20
(3.93)

11.9
100.8
-0.8

99.31
534.92
(30.82)

19.7
106.1
-6.1

126.10
612.26
(17.42)

21.2
102.9
-2.9

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ-สุทธิ

487.27

100.0

504.10

100.0

594.84

100.0

รายได้ประกันสังคมค้างรับ ปี 2560 เพิม่ ขึน้   2.49 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการเพิม่ ค่าบริการทางการแพทย์ของส�ำนักงาน
ประกันสังคม คือ ตรวจสุขภาพผูป้ ระกันตน และทันตกรรม และ
ในปี 2561 เพิม่ ขึน้ 50.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากราย
ได้ทางการแพทย์ภาระเสีย่ งค้างรับและรายได้ประกันสังคมค้าง
รับอืน่ ในส่วนของ(การรับรองคุณภาพ HA) ซึง่ ในปี2561  ทาง
ส�ำนักงานประกันสังคม มีการปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขการจ่าย
รายได้คา่ บริการทางการแพทย์คา้ งรับ จากส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ ปี 2560 เพิม่ ขึน้ 41.23 ล้านบาท และ
ปี 2561 เพิ่มขึ้น 26.79 ล้านบาท จากให้บริการรักษา
พยาบาลโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะด้านหัวใจและ
หลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

ยา
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์การแพทย์
วัสดุอื่น
รวม
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ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ
มียา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ (“สินค้าคงเหลือ”) เป็น
จ�ำนวน 109.64 ล้านบาท 118.88 ล้านบาท และ 141.61
ล้านบาท ตามล�ำดับ และในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มี
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเป็นจ�ำนวน 16 วัน 16 วัน และ
15 วัน ตามล�ำดับการด�ำรงสินค้าคงคลังและระยะเวลา
ขายสิ น ค้ า เฉลี่ ย ของบริ ษั ท ฯอยู ่ ใ นอั ต ราที่ ส ม�่ ำ เสมอ
เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทแสดงดังตาราง

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
70.94
16.02
0.04
22.64
109.64

64.7
14.6
0.0
20.7
100.0

70.92
20.72
0.38
26.86
118.88

59.7
17.4
0.3
22.6
100.0

87.68
20.82
1.25
31.85
141.61

61.9
14.7
0.9
22.5
100.0

บริษทั ฯ ไม่มกี ารตัง้ ส�ำรองสินค้าคงเหลือเสือ่ มสภาพ
จากการหมดอายุ เนื่องจาก บริษัทฯ มีการบริหารสินค้า
คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่
ท�ำการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ ในคลังสินค้าและหอผู้
ป่วยทุกเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีสายสัมพันธ์ทดี่ ีกบั ผู้
จัดจ�ำหน่ายยา จึงสามารถเปลี่ยนคืนยาที่ใกล้หมดอายุ
กับผู้จัดจ�ำหน่ายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ
มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ�ำนวน 2,935.79 ล้าน
บาท 3,385.20 ล้านบาท และ 3,831.02 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยบริษัทฯ ลงทุนใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
และรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีเงินสดจ่าย
เพื่อการลงทุนเป็นจ�ำนวน 1,016.28 ล้านบาท 653.28
ล้านบาทและ 683.38 ล้านบาทตามล�ำดับซึ่งสินทรัพย์
หลักที่บริษัทฯ ลงทุนคือ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ รวมถึ ง การก่อสร้างอาคารส่ว นต่อ ขยายและ
อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ
ตามแผนงานของบริษัทฯ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์
ไม่มตี วั ตนเป็นจ�ำนวน 17.09  ล้านบาท 15.75 ล้านบาท และ
16.93 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ บริษทั ฯ ลงทุนในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หนี้สิน
หมุนเวียน (ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี เป็นต้น) และหนี้สินไม่หมุนเวียน
(ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส�ำรองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นต้น) โดยหนี้สินรวม

ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  
มีจ�ำนวน 1,294.36 ล้านบาท 1,478.48 ล้านบาท และ
1,964.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนมี
สัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 65.93 ถึงร้อยละ 84.69 ของ
หนี้สินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการที่มีสัดส่วน
สูงสุดในกลุ่มหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีสัดส่วนเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่นต่อหนี้สินรวมร้อยละ 28.28 ร้อยละ 31.38
และร้อยละ 28.83 ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้การค้าหลัก
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่ง
บริษัทฯ จัดซื้อเพื่อให้บริการทางการแพทย์ ในขณะที่เจ้า
หนี้อื่นประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย ค่าใช้
จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและ
ส่วนเพิ่มขยายอาคาร
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยเงินกู้เบิกเกินบัญชี และ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึง่ บริษทั ฯ เบิกใช้เป็นครัง้ คราวเพือ่ การ
บริหารสภาพคล่องในการด�ำเนินการ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินคงค้างเป็นจ�ำนวน 637.0 ล้าน
บาท 380.0 ล้านบาท และ 530.0 ล้านบาทตามล�ำดับ
เงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวเป็ น การกู ้ ยื ม เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยาย
พืน้ ทีก่ ารให้บริการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560
และ 2561 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
คงค้างเป็นจ�ำนวน 164.50 ล้านบาท 472.30 ล้านบาท
และ 682.15 ล้านบาทตามล�ำดับ
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
รวมจ�ำนวน 552 ล้านบาท แบ่งเป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 177 ล้านบาท และภาระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานจ�ำนวน 42 ล้านบาท ทั้งนี้
ภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วยภาระ
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ผูกพันเพือ่ การลงทุนก่อสร้างอาคารเพือ่ ขยายพืน้ ทีก่ าร
ให้บริการและเพื่อการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์และบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ยัง
ไม่เรียกช�ำระในบริษัทย่อยมูลค่า 333 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ
มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 3,130.37 ล้านบาท
3,299.84 ล้านบาทและ 3,562.97 ล้านบาทตามล�ำดับ
ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
สาเหตุจากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถรักษาอัตราการเติบโต
ของรายได้ และอัตราการท�ำก�ำไรมาอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างทางการเงิน
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง
โดยอัตราส่วนนโยบายการเงินหลักของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 แสดงดังนี้
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ

0.41 เท่า 0.45 เท่า และ 0.55 เท่า ตามล�ำดับ
- อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุ้น อยู่ในระดับ 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.34 เท่า ตาม
ล�ำดับ
- อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย อยู่
ในระดับ 73.05 เท่า 44.89 เท่า และ 33.25 เท่าตามล�ำดับ
หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระ
หว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯยังอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ แสดงให้เห็นถึงการ
ด�ำเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ มีศักยภาพในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพิ่มเติมเพื่อลงทุนขยายกิจการในอนาคต

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
รายละเอียดแหล่งทีม่ าและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสด
แยกตามประเภท สรุปตามตาราง

(ล้านบาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

2560

2561

705.26
(1,027.66)
323.98

910.29
(588.29)
(349.36)

742.92
(683.13)
2.91

1.57

(27.36)

59.64

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด

439.78

441.36

414.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด

441.36

414.00

470.64

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกกรมการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 705.26 ล้าน
บาท  910.29 ล้านบาท และ 742.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานเป็นไปตามผลก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานและการรับช�ำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 1.22
เท่า 1.30 เท่า และ 1.23 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดับ 0.66 เท่า และ 0.67
เท่ า และ 0.64 เท่ า ตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาจาก
อัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่อง
ของบริษัทฯสูงมาก แสดงถึงศักยภาพในการช�ำระภาระ
ผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี
วงจรเงินสด
ในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีวงจร
เงินสดเฉลี่ยคิดเป็น 37 วัน 31 วัน และ 25 วัน ตามล�ำดับ
โดยวงจรเงินสดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ต้องเตรี
ยมเงินสดเพือ่ รองรับการด�ำเนินธุรกิจโดยเฉลีย่ ประมาณ
30-40 วัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ บริหารสภาพคล่องจาก
กระแสเงินสดภายในเป็นหลักโดยใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นครั้งคราว

การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on
Equity : ROE) โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2559
2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.54 ร้อยละ 17.60 และ
ร้อยละ 17.93 ตามล�ำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
ใกล้เคียงกันในแต่ละปีสะท้อนถึง ประสิทธิภาพในการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จา่ ย: อัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profits
Margin)อยูใ่ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี
2559 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 15.43 ร้อยละ
14.51 และร้อยละ 14.31 ตามล�ำดับ

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการด�ำเนินงาน
หรือฐานะทางการเงินในอนาคต
สภาวะอุตสาหกรรมและจ�ำนวนประชากรใน
พื้นที่ให้บริการ

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท ทั้ง 9 แห่ง ตั้งอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมส�ำคัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ระยอง พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี พ นั ก งานท� ำ งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวนมาก และที่ผ่านมา มีประชากร
โยกย้ายเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ
สภาวะอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ เนือ่ งจากมีฐานผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของกลุม่
โครงการประกันสังคมและกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

การรวมกลุ ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community : AEC)

แผนการรวมกลุม่ AEC ในปี 2558 จะท�ำให้ธรุ กิจด้าน
สุขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทย
มีมาตรฐานการรักษาและการให้บริการในระดับสูง รวม
ถึงการมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประกอบกับอัตราค่ารักษา
พยาบาลที่อยู่ในระดับต�่ำ  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มี
คุณภาพการรักษาใกล้เคียงกันทั้งนี้ แม้กลุ่มผู้ป่วยของบ
ริษัทฯ ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยภายใน
ประเทศ แต่ จ ากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี แ ผนพั ฒ นาความ
เชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะด้าน ประกอบกับการที่โรง
พยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ใน
รัศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ จึงคาดว่า
บริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก AEC ใน
อนาคตและโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นโรง
พยาบาลแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission
International) และจะสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ชาว
ต่างชาติในเรือ่ งคุณภาพการรักษาพยาบาลทีเ่ ป็นสากล
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สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
54.9 ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 62.5 ในปี 2559 2560 และ
2561 ตามล�ำดับ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี
2559  ถงึ ปี 2561 รายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จาก
1,995.06 ล้านบาท เป็น 2,754.77 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.51 ต่อปี ในขณะที่จ�ำนวนการใช้
บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นจาก
743,666 ครัง้ ในปี 2559 เป็น 804,167 ครัง้ และ 899,551
ครั้งในปี 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 9.98 ต่อปี ในขณะอัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของ
ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปประเภทผูป้ ว่ ยในเพิม่ ขึน้ จาก 138  เตียงต่อวัน
ในปี 2559 เป็น 143 เตียงต่อวันและ 167 เตียงต่อวันในปี
2560 และ 2561 ตามล�ำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
10.20 ต่อปี   บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มจ�ำนวนผู้ป่วยทั่วไป
โดยการเพิม่ ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและ
เน้นการรักษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และ
บริษัทมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ
พร้อมและเพียงพอกับปริมาณผู้รับบริการ พร้อมด้วย
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  รวมถึงการ
เพิม่ ความหลากหลายในการให้บริการ เช่น การให้บริการ
ศูนย์ความงามจุฬารัตน์-เลอนัวร์การให้บริการเฉพาะ
ทางด้านโรคหัวใจครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุม่ ลูกค้าทัว่ ไป
เช่น การให้สว่ นลดแก่ผปู้ ว่ ยทีท่ ำ� ประกันสุขภาพกับบริษทั
ประกันทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญากับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ รายได้จากกลุม่ ผู้
ป่วยทัว่ ไปมีอตั ราก�ำไรสูงกว่ารายได้จากโครงการภาครัฐ
ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป จะส่ง
ผลทางบวกต่อแนวโน้มก�ำไรของบริษัทฯในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

รายได้จากโครงการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพของ
ภาครัฐ เป็นรายได้ทมี่ สี ดั ส่วนสูงของบริษทั ฯ ซึง่ ในปี 2559
ถึงปี 2561 รายได้ในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
45.1 42.4 และร้อยละ 37.5 ของรายได้จากการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล และหากนับรวมเฉพาะรายได้จาก
โครงการประกันสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.1 37.4
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และ 32.0 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายสวัสดิการสังคมด้าน
สุขภาพของภาครัฐทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต อาจส่งผลต่อ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556เป็นต้นไปเพื่อ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึง่ นโยบายการลดอัตราภาษีดงั กล่าว ส่งผลดี
ต่อผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ ในอนาคต

การเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ อั ต ราการจ่ า ยค่ า
บริการทางการแพทย์ของส�ำนักงานประกันสังคม

ในปี 2555 ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพิม่
อั ต ราค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ โ ดยรวม เพื่ อ ให้ โ รง
พยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการโรคที่มีความซับ
ซ้อนและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง โดยการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญได้แก่
- การปรับเพิม่ อัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม:
อัตราการเหมาจ่ายตามโครงการประกันสังคมเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404
บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เพิม่ ขึน้ เป็น 1,446 บาทต่อคน
ต่อปีในปี 2555 เพิม่ ขึน้ เป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี
2557 และเพิม่ ขึน้ เป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปีโดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึง่ โดยทัว่ ไป จะมีการพิจารณา
ปรับเพิม่ อัตราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่เกิน 3 ปี
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตาม
คุณภาพของโรงพยาบาล : นับแต่เดือนกรกฎาคม 2555
โรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั HA ขัน้ ที่ 2 จะได้รบั ค่าบริการดังกล่าว
ในอัตรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั HA
ขั้นที่ 3 หรือ JCI จะได้รับค่าบริการดังกล่าวในอัตรา 80
บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพ
HA ขั้นที่ 3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 และโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2
- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง: เป็นรายได้ส่วน
เพิ่มประเภทใหม่ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2555 ส�ำหรับกรณีที่ผู้ป่วย
มีอาการเจ็บป่วยโรคทีม่ คี วามรุนแรงและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง และ
ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) โดยส�ำนักงาน
ประกันสังคมใช้แนวทางการค�ำนวณตามกลุม่ วินจิ ฉัยโรค
ร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรค
แต่ละประเภทและก�ำหนดหน่วยทีใ่ ช้เปรียบเทียบ คือ ค่าน�ำ้
หนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ซึง่ หากผูป้ ว่ ยใน
มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทีม่ คี า่ AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ
2 บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการส่วนเพิ่มจากส�ำนักงาน
ประกันสังคม โดยในปี 2555 ส�ำนักงานประกันสังคม
ก�ำหนดอัตราการเบิกเพิม่ AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท
- การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้
บริการของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าระเสีย่ ง: อัตราค่าบริการตามภาระ
เสีย่ งจาก 432 บาทต่อคนต่อปี และเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 ปรับเพิม่ เป็นอัตรา 447 บาทต่อคนต่อปี
โดยสรุป บริษัทฯ ได้รับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์อัตราการจ่ายเงินข้างต้น โดยรายได้จากโครงการ
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นจาก 3,315 บาทต่อคนต่อปีในปี
2559  เป็น 3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2561โดยภาครัฐ
จะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดเกณฑ์ ค ่ า บริ ก ารประเภทต่ า งๆ ของ
โครงการประกันสังคม ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอโดย
พิจารณาจากความเหมาะสมและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการรักษา

ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงมาตรฐาน
ทางบัญชี

เพือ่ ให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบได้กบั
งบการเงินในระดับนานาชาติ สภาวิชาชีพบัญชีจงึ ได้ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับ
ในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผล
บังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560)
จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับ งบการเงินทีม่ ี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
กล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผล
บังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่
จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ  งบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 มาตรฐานการรายงาน           ทางการเงินดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบั ญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี กั บ ผู ้ ใ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยเชื่ อ ว่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบ
การเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลัก
การส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทน
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
รายงานประจำ�ปี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการ
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�ำหรับ
การรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดย
กิจการจะรับรูร้ ายได้ในจ�ำนวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทน
ทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้า
หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�ำหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
ขั้นตอน
ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยเชื่ อ ว่ า
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่อง
มือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2563
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้าง
ต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครือ่ งมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคา
ทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ ตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยว
กับวิธกี ารค�ำนวณการด้อยค่าของเครือ่ งมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวม
ถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปี
ที่เริ่มน�ำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
เฉพาะกิจการ  และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย  
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจ�ำปี  ซึ่งงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ  ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง  
และประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำ  รวมทัง้ การ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน  ผลการ
ด�ำเนินงาน  และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง  โปร่งใส  เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป  และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด  ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ  เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบ  และ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบ
การบริหารความเสีย่ ง  ระบบควบคุมภายใน   การตรวจสอบ
ภายใน  และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  

นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์
  ประธานกรรมการ

และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ
ป้องกันความเสีย่ ง  ตลอดจนเพือ่ ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้น
เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบการสอบทางนโยบายการบัญชี  และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบ
ภายใน   และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง   ตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงระหว่างกัน
อย่างครบถ้วน  เพียงพอ  และเหมาะสมโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า    ระบบการ
ควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ  และงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561  มีความเชื่อถือได้   โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่งไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายก�ำพล  พลัสสินทร์
กรรมการผู้จัดการ
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สารจากประธานกรรมการตรวจสอบถึงท่านผูถ้ อื หุน้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั   โรงพยาบาลจุฬารัตน์  จำ� กัด (มหาชน)  ซงึ่ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3  ทา่ น ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่านเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน  ประกอบ
ด้วย
1. นายมานิต  เจียรดิฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมยศ  ญาณอุบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
   โดยมี นางจิรวัสสา  โรจนประดิษฐ์    เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม  5 ครัง้   ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบโดย
พร้อมเพรียง โดยมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี 1 ครัง้ และไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม ในการประชุมทุกครัง้ มีวาระการประชุมร่วม
กับผูส้ อบบัญชี โดยมีผจ้ ู ดั การแผนกตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม และท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการการประชุมฯ  เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การสรุปผลการประชุม ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบ  
และจากการปฏิบตั งิ านในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี  ้
• การสอบทานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี
2561 ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ในประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ  โดยสอบถามและรับฟังค�ำ
ชีแ้ จงจากฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชี เกีย่ วกับเรือ่ งของความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน ตลอดจนถึงการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ อย่าง
ถูกต้องในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป  
• ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามควร  
• รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทปี่ รากฏในปี 2561 เป็นรายการทีเ่ ป็นธุรกิจตามปกติ
ทัว่ ไป สมเหตุสมผล เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• บริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อก�ำหนด และกฎหมายอืน่ ๆที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
• ส�ำหรับระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561    ผูส้ อบบัญชีทที่ ำ� หน้าทีร่ บั รองงบการเงินของบริษทั ฯ คือนางสาว
โกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011  เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ    ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
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บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปที ผี่ า่ นมา โดยเห็นว่าบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด  เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความ
เข้าใจธุรกิจ ของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี จึงได้พจิ ารณาคัดเลือกและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีผถ้ ู อื หุน้ ให้พจิ ารณาแต่งตัง้   บริษทั   สำ� นักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั อีกวาระหนึง่ โดยเสนอให้แต่ง
ตัง้ นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที  ่ 6011 หรือนายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958  แห่ง บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี  2562  โดยพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจ�ำปี 2562  เป็น
จ�ำนวนเงิน 4.82 ล้านบาทถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความ
ระมัดระวัง อย่างเต็มความสามารถ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้   และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ปวง
          
				
						
                      
                            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

     
   

(นายมานิต เจียรดิฐ )
                                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
                                วันที  ่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำ�กัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

แบบประเมินนี้จัดท�ำโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก�ำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา   
      จรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
      1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
      1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อก�ำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา   
      จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
      1.2.1  มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
      1.2.2 มีข้อก�ำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
      ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท�ำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
      1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดข้างต้น
      1.2.4 มีการสื่อสารข้อก�ำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวม
      อยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก�ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ�ำทุกปี     
      รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
     1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
      (compliance unit)
      1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
      1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
      จรรยาบรรณ
      1.4.1 มีกระบวนการทีท่ ำ� ให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
      1.4.2 มี กระบวนการที่ท�ำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน
      เวลาอันควร
      1.4.3 มีการแก้ไขการกระท�ำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
      ภายในเวลาอันควร
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

2.1 มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ�ำนาจเฉพาะ  
      ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
      แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
      ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
      ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
      บริษัท หรือสามารถขอค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น
      อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์
      อืน่ ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินจิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
      การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
      สื่อสาร และการติดตาม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล
(oversight) ของคณะกรรมการ
ค�ำถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
      พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
      ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  
      มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ�ำนาจ
      หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะ
      กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
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ใช่

ไม่ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
      ที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม�่ำเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
      ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
      กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�ำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความ
      สามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา
      (mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำ� คัญ

5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณี
ที่จ�ำเป็น
5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะ
ยาวของบริษัท
5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส�ำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น    
      โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพัน
      ของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทก�ำหนดสาระส�ำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
      ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความ
      เสีย่ งให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ค�ำถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
      หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ  
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
      ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้าน
      เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความส�ำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่  
      อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น
      (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือ
      การร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
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ใช่

ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำ 
      รายงานทางการเงินเท็จ  การท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
      ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
      รายงานที่ส�ำคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมาย
      ที่ก�ำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน  
      แล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของ
      บริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
      มาตรการที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
      การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
      เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การ
      ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
      นั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ ำ� องค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
      และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำ� หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ค�ำถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
        สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�ำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
        อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
        และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก�ำหนดขอบเขต  อ�ำนาจหน้าที่  และล�ำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร
        ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น  มีการก�ำหนดขนาด
        วงเงินและอ�ำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ     
        จัดซือ้ และวิธกี ารคัดเลือกผูข้ าย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้   ขัน้ ตอนการเบิกจ่าย
         วัสดุอปุ กรณ์ หรือ การเบิกใช้เครือ่ งมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการส�ำหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี้
        10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ   
        บุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท�ำ
        รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูล
        ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
        10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�ำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท
        ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค�้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้
        มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น
        ติดตามการช�ำระคืนหนี้ตามก�ำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษัทก�ำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
        manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทก�ำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ
        สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
        เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
        (1) หน้าที่อนุมัติ
        (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
        (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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ใช่

ไม่ใช่

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

11.1 บริษัทควรก�ำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน
      และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี
        ให้มีความเหมาะสม

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้น
ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติ ได้
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
        หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก�ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท
        เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส�ำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาส
        หรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว  
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
        และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก   (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก�ำหนด
        แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ
        (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�ำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหาร
         และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน�ำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
        ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
ค�ำถาม
13.1 บริษทั ก�ำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการด�ำเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
        และเกีย่ วข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษทั ด�ำเนินการเพือ่ ให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
        ตัวอย่างข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท
        ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่
        ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลา
        ขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด
13.5 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
        ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การ
        บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็น
        ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
        13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
        13.6.2 กรณีทไี่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน
        บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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ใช่

ไม่ใช่

14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในทีจ่ ำ� เป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

14.1 บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทาง การสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพือ่
        สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ ำ� คัญถึงคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ และคณะกรรมการบริษทั
        สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต่ อ้ งการ
        เช่น การก�ำหนดบุคคลทีเ่ ป็นศูนย์ตดิ ต่อเพือ่ ให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอืน่ นอกจากทีไ่ ด้รบั จากผูบ้ ริหาร
        รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะ
        กรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะ
        กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆภายในบริษัทสามารถ
        แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline)
        ได้อย่างปลอดภัย

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
        ช่องทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงาน
        นักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
        สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัท
        ได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
ค�ำถาม

ใช่

ไม่ใช่

16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�ำหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
         พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก�ำหนดให้แต่ละส่วนงาน
         ติดตามการปฏิบตั   ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
         ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง
         และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
16.4 ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทก�ำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
         ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับ
ผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ค�ำถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ไข  
         อย่างทันท่วงที หากผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมาย ทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
7.2  บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
        เหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝี่ า่ ฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำทีผ่ ดิ ปกติอนื่ ซึง่ อาจกระทบ
        ต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่ จะได้เริม่ ด�ำเนินการ  
        จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะ   
        กรรมการตรวจสอบ
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ใช่
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รายงาน และ งบการเงินรวม
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