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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

	 พอใกล้จะส้ินปี	 2018	ข้าพเจ้าบังเกิดความกังวลว่า		
ผลประกอบการของ	CHG	ปีน้ี	 	 อาจจะไม่ถึงเป้าท่ีได ้
คาดคะเนไว้		รายได้ท่ีลดลงจากการดแูลผูป่้วยประกันสังคม		
และค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปิดสองสาขาใหม่ในปี	
2018	เป็นเหตุแห่งความวิตกกังวลของข้าพเจ้าในครั้งนี้
	 บังเอิญรายได้จากผูป่้วยแผนกเงินสดและประกันชีวิต
กลับมาดีวันดีคืน	 	 จนในท่ีสุดข้าพเจ้าก็สามารถคลาย
กังวลจากสาเหตุนี้ได้
	 ด้วยผลประกอบการท่ียังแข็งแกร่งและเติบโตต่อเน่ือง	
ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสที่จะเสนอให้	ที่ประชุมนี้ได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลอีกคร้ังหน่ึงจากผลประกอบการปี	2018	
ซ่ึงได้มีการจ่ายปันผลระหว่างการไปแล้วเดือนกันยายน	
2018
	 ปี	2019	เป็นปีท่ี	CHG	น่าจะได้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์
ว่าได้มีอนุมัติการก่อสร้างศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาเพ่ือให้
บริการกับผูป่้วยโรคมะเร็ง		ท่ีจะได้เข้าถึงวิธีการรักษาท่ีดท่ีีสุด
จากเคร่ืองมือท่ีสุดล�า้ยุค		เคร่ืองแรกท่ีจะมีในโรงพยาบาล
เอกชนในภาคพ้ืนน้ี	 	ด้วยเงินลงทุนกว่า	 250	ล้านบาท		
CHG	ก�าลังสร้างศูนย์รักษามะเร็งบนถนนก่ิงแก้ว	 	 ใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ	 	 ซ่ึงจะเป็นท่ีต้ังของเคร่ืองฉายรังสี	
Linac	Electa		ผู้ป่วยที่ต้องฉายรังสีเพื่อการรักษามะเร็ง		
ไม่ว่าจะพบเจอในต�าแหน่งไหนของร่างกาย		สามารถจะเข้า
รับการรักษาด้วยการฉายรังสีในปริมาณท่ีพอดกัีบขนาด
ของมะเร็งท่ีเป็นไปด้วยความแม่นย�า		ตรงเป้า		โดยสามารถ 

สารจากประธาน กรรมการบริษัท
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ลดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์อย่างท่ีเคยเป็นจากรังสี
ข่าวดีก็คือผู้ป่วยท่ีมารักษาท่ีศูนย์สามารถกลับบ้านได้
หลังจากรับการบ�าบัดเสร็จแล้วในแต่ละครั้ง
	 ในขณะที่	CHG	ยังมีโครงการการขยายเข้าไปในพื้นที่
ใหม่ๆท่ีมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น	 	 เรายังคงมุ่งเป้าไปท่ีเขต	
EEC	 (เขตการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก	Eastern	Economic	Corridor	:	EEC	ที่ครอบคลุม
พ้ืนท่ีสามจังหวัดในภาคตะวันออก	ได้แก่	จังหวดัฉะเชิงเทรา	
ชลบุรี	และระยอง	และเขตจังหวัดอ่ืนท่ีติดต่อหรือเก่ียวข้อง)		
เพ่ือหวังผลในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า	 และเพ่ิมความ
สะดวกให้บุคลากรท่ีจะเข้าไปในพ้ืนท่ีเพ่ือแนะน�าแนวการ
ด�าเนินชีวิตท่ีย่ังยืนเพ่ือสุขพลานามัยท่ีดี	 อย่างท่ีเราได ้
ท�ามาตลอด
	 ส่วนการท่ี	CHG	จะเติบโตได้อย่างย่ังยืน	กุญแจส�าคัญ 
อยู่ที่การมีธรรมภิบาลในองค์กรซึ่ง	CHG	 ได้ประกาศว่า
จะเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลในทุกระดบัช้ันโดยได้น�ามา
เป็นค่านิยมส่วนหนึ่งขององค์กร
	 ข้าพเจ้าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกๆท่านท่ีได้มอบความ
ม่ันใจและความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ	 เราขอท�า
หน้าที่ของเราด้วยความรับผิดชอบ	สมดังความคาดหวงั
ของท่าน	 ขออ�านวยพรให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองและ
สุขภาพแข็งแรงตลอดปี
	 ส�าหรับผูบ้ริหารและบุคลากรทุกๆท่าน		เรารู้สึกเป็นหน้ี
ท่ีท่านได้ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจและมุ่งม่ันให้บริการท่ีเป็นเลิศ		

ซ่ึงเปรียบเหมือนส่ิงยึดเหน่ียวให้พวกเราเป็นปึกแผ่น
เดยีวกัน	ภายใต้ค�าขวัญ		“I	CARE”	for	Patient’s	Safety.
	 ขอบคุณและขอให้ท่านประสบความส�าเร็จในพันธกิจ
ที่พวกเราร่วมกันเชิดชู

ขอแสดงความนับถือ

	 เกรียงศักดิ์	พลัสสินทร์
	 ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

	 ตามปณิธานและความต้ังใจท่ีจะเป็น	 “Star	 of	 the	
East”	ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นับต้ังแต่วันท่ีเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เม่ือปี	 2556	จนถึงปัจจุบัน	
เป็นเวลากว่า	6	ปี	 แล้วท่ีเราเดินตามความต้ังใจด้วยผล
การด�าเนินการที่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้	ใน
ปี	 2561น้ี	 เรามีการเติบโตด้านรายได้	 ในทุกกลุ่มลูกค้า
จากโรงพยาบาลท้ังหมด	9	สาขา	 โดยเป็นโรงพยาบาล
ใหม่	2	สาขาท่ีเราได้ขยายการเติบโตไปในจังหวัดปราจีนบุรี	
และจังหวัดฉะเชิงเทรา	ซึ่งทั้ง	2	สาขา	ได้เปิดให้บริการเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้วในช่วงกลางปี	และปลายปี	2561	ท�าให้เสริม
ความแข็งแกร่งให้เราเป็นดาวเด่นในภาคตะวันออกได้
อย่างชัดเจน	
	 อย่างไรก็ตามส�าหรับโรงพยาบาลท่ีเปิดใหม่ท้ัง	 2	
สาขา	ในจังหวัดปราจีนบุรี		และจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็น
ความท้าทายอย่างย่ิงของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน	์
เน่ืองจากน้องใหม่อย่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 304	
อินเตอร์	 เป็นโรงพยาบาลท่ีมีท�าเลท่ีต้ังไกลท่ีสุดในกลุ่ม	
ท�าให้ต้องเผชิญความท้าทายด้านบุคลากรทางการ
แพทย์	 รวมถึงน้องเล็กท่ีเพ่ิงเปิดให้บริการเม่ือส้ินเดือน
พฤศจิกายนอย่างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราก็พบ
กบัอปุสรรคด้านการเดินทาง	เนือ่งจากโครงการท�าถนน
สายหลักหมายเลข	304	 ได้ด�าเนินการผ่านช่วงหน้าโรง
พยาบาลพอดี	ท�าให้โรงพยาบาลเข้าถึงได้ยากในช่วงต้น
ของการเปิดให้บริการน้ี	ซ่ึงความท้าทายท่ีได้กล่าวมาข้าง
ต้นน้ีทีมผู้บริหารได้มีการศึกษาและวางแผนยุทธศาสตร์
ไว้รองรับเป็นท่ีเรียบร้อยโดยคาดการณ์ว่าปี	 2562	 น้ี	
ความท้าทายเหล่านี้จะถูกพิชิตลง
	 ส�าหรับมุมมองและแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตเรามอง
ว่า	 นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุขหลายประการยังคงมีความไม่แน่นอนและไม่
สามารถควบคุมได้	 อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ท้ังเชิง
บวกและเชิงลบ	 เราจึงมุ่งรักษาความสมดุลของสัดส่วน
ลูกค้า	 ระหว่างลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าในโครงการภาครัฐ	
เพื่อเสถียรภาพของผลการด�าเนินงาน	นอกจากนี้เรายัง
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ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตในปัจจุบันเพ่ือวางแผนการให้บริการต่างๆของ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในอนาคต	 ซ่ึงจากข้อมูลและ
ประสบการณ์ในการด�าเนินงานพบว่า	 พฤติกรรมผู้
บริโภคในปัจจุบันชอบความรวดเร็วและความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางมากข้ึน	การเข้ามารักษาโรคเฉพาะทางในศูนย์
เฉพาะทางครบวงจรจึงเป็นท่ีนิยม	ซ่ึงในกลุ่มโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ของเราได้ประสบความส�าเร็จจากการเปิดศูนย์
เฉพาะทางโรคหวัใจครบวงจร	24	ช่ัวโมง	แห่งแรกในจังหวัด
สมุทรปราการและภาคตะวันออก	ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะ
เดินหน้าเพ่ิมศักยภาพด้านการรักษาโรคเฉพาะทางแบบ
ครบวงจร	 โดยในปี	 2562	 น้ี	 เราจะมีการด�าเนินการ
ก่อสร้างและเปิดให้บริการศูนย์เฉพาะด้านโรคมะเร็งครบ
วงจรพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ท่ีทันสมัยแห่งแรกใน
จังหวัดสมุทรปราการและภาคตะวันออก	ภายใต้ช่ือ	 โรง
พยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา	 สุวรรณภูมิ	 เพ่ือให้
บริการคัดกรองและรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรให้แก่
ลกูค้าทัว่ไปและลูกค้าคู่สญัญา	ซึง่เราหวงัเป็นอย่างยิง่วา่
ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิจะช่วยเหลือผูป่้วยโรค
มะเร็งในจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนท่ีภาคตะวันออกให้
สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น
	 นอกจากน้ีในปี	 2562	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	
อินเตอร์	 ได้ขยายศักยภาพการให้บริการศูนย์หัวใจครบ
วงจร	เข้าสู่พื้นที่ภาครัฐ	โดยเราได้ชนะการประกวดราคา
จ้างบริการ	การรักษา	การท�าหัตถการผู้ป่วยโรคหัวใจ
ขาดเลือด	 และกลุ่มโรคหัวใจอ่ืนของโรงพยาบาลบางพลี
ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลรัฐท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับโรง
พยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	ท�าให้หนุนการเติบโตด้าน
รายได้	 และเพ่ิมช่องทางการขยายฐานลูกค้าในโครงการ
ภาครัฐอีกหนึ่งช่องทาง
	 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	ผู้รับบริการ	ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ท่ีได้ให้ความเช่ือม่ันและไว้วางใจท่ีมี
ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เสมอมา	และขอขอบคุณ
คณะกรรมการ	คณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มโรง

พยาบาลจุฬารัตน์ทุกท่าน	ท่ีทุ่มเทและตัง้ใจท�างานตลอด
ท้ังปี	2561	ท่ีผ่านมา	พวกเราชาวจุฬารัตน์จะร่วมกันมอบ
การบริการด้านสุขภาพท่ีดีให้กับผู้รับบริการเพ่ือการ
เติบโตทางธุรกิจท่ีม่ันคงและย่ังยืน	ภายใต้หลักการดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
 

          
	 																														นพ.ก�าพล	พลัสสินทร์
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นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร ์ 

• ประธานกรรมการบริษัท

•	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ารง

•	กรรมการบริษัท

นายอภิรุม ปัญญาพล  

•	กรรมการบริษัท 

•	ประธานกรรมการลงทุน

และการบริหารความเสี่ยง

นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

•	กรรมการบริษัท

	•	กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง

นายแพทย์ก�าพล พลัสสินทร์

• กรรมการบริษัท

•	ประธานกรรมการบริหาร

•	กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ 

• กรรมการบริษัท

•	กรรมการบริหาร	

•	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	และ	5 

•	กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง



1 1รายงานประจำาปี

2 5 6 1

นางกอบกุล ปัญญาพล 

•	กรรมการบริษัท

นายสมยศ ญาณอุบล 

•	กรรมการบริษทั		

•	กรรมการอิสระ	

•	กรรมการตรวจสอบ	

•	กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

•	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

•	กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง

นายมานิต เจียรดิฐ

•	กรรมการบริษัท
•	กรรมการอิสระ	
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี
•	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

•	กรรมการบริษัท

•	กรรมการอิสระ	

•	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

			ค่าตอบแทน

นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล

•	กรรมการบริษัท

•		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

•	กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

•	กรรมการบริษัท

•	กรรมการอิสระ	

•	กรรมการตรวจสอบ

•	กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

•	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (69 ปี)

ประธานกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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�าพล	พลัสสินทร์,นางกอบกุล	

ปัญญาพล	และ	นางสาวกรรณิกา	พลัสสินทร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547- ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

• 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	แพรกษา	จ�ากัด

• 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

 บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท	

บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท	

บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด

• 2546- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท 

บริษัท	ไทยแอมดอน	จ�ากัด

• 2519 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	อีลิคอน	จ�ากัด
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นายแพทย์ก�าพล พลสัสนิทร์ (66 ปี)

กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	
และกรรมการผู้จัดการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา
-	แพทยศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-	หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์	 รุ่น	 1	
สถาบันพระปกเกล้า	2555
-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	2011	
Thai	Institute	of	Directors
-	 หลักสูตรการบริหารจัดการความม่ันคงข้ัน	 รุ่นท่ี	 5	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย	
-	หลักสูตรวทิยาการประกันภัยข้ันสูง	(วปส.)	รุ่นท่ี	4/2557
-	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม
(นมธ.)	รุ่นที่	5
-	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
-	หลักสูตร	วตท.	รุ่นที่	20	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
-	 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	
(บงส)	รุ่นที่	3
-	Global	Business	Leaders	รุ่นที่	1
-	การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม	รุ่นที่	1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  
	253,720,200	หุ้น	(2.31%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
	น้องชายนายเกรียงศักดิ์	 	 พลัสสินทร์,	 นางกอบกุล		
ปัญญาพล	และพี่ชายนางสาวกรรณิกา	พลัสสินทร์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)
• 2561-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	ศูนย์มะเร็ง	สุวรรณภูมิ
• 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด
• 2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา	จ�ากัด
• 2557 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด
• 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด
• 2547- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด
• 2547- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากด
• 2546- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท	ไทยแอมดอน	จ�ากัด
• 2548- ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท	จุฬารัตน์ไตเทียม	จ�ากัด
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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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2557- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด

• 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ไทย	แอมดอน	จ�ากัด

• 2541 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	สตีล	ลิงค์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

• 2535 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ปัญญาพล	อินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด

• 2531 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ศมลกิจ	จ�ากัด

• 2528 – ปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	ซีเม็ธ	จ�ากัด
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นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธ�ารง (59  ปี)

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	แพทยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล

-	วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	2011	

Thai	Institute	of	Directors

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

• 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด

• 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ไทย	แอมดอน	จ�ากัด
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นายแพทย์สชุาย เหล่าวรีวฒัน์ (64 ปี)

กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร

	และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	1,	3,5

	และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
•	แพทยศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		วุฒิบัตร	ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

•	Mini	MBA	in	Health	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

•	หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	2011	

Thai	Institute	of	Directors

•	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ	แพทย์

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	4	(ปธพ.)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท,	กรรมการบริหาร

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2561-ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท		

บริษัท	ศูนย์มะเร็ง	สุวรรณภูมิ	จ�ากัด

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด

• 2558 – ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	2,3,4,5

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ		บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด

• 2555  – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ไทย	แอมดอน	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด

• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด
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นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ ( 64)

กรรมการบริษัท	และกรรมการลงทุน

และการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
•	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	

2011	Thai	Institute	of	Directors

•	หลักสูตรประกาศนียบัตร		ธรรมาภิบาลทางการ	

แพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	3

•	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	 

รุ่นที่	7

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องสาวนายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์,	นายเกรียงศักดิ์	

พลัสสินทร์	และนางกอบกุล	ปัญญาพล

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2527- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	เอสโก้-ไทย	จ�ากัด

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)
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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�าพล	พลัสสินทร์	และ 

นางสาวกรรณิกา	พลัสสินทร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

• 2535 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ปัญญาพล	อินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด

• 2531 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ศมลกิจ	จ�ากัด

• 2541 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	สตีล	ลิงค์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

• 2528 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	ซีเม็ธ	จ�ากัด
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นายยรรยง อมรพทิกัษ์กูล (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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายมานิต เจยีรดิฐ  (70 ปี)

กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

และประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	แลประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	2559	–	ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัทไลเซนส์ทูคิว	จ�ากัด
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นายสมยศ ญาณอบุล  (63 ปี)

กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
•	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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2555- ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 –ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 –ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 –ปัจจุบัน

กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

• 2539 - 2557

กรรมการบริษัท

บริษัท	ภูผาช�าทอง	จ�ากัด
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นายชยวฒัน์ พเิศษสิทธ์ิ (67 ปี)

กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

และกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ี

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2532 – 2557

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จ�ากัด		(มหาชน)

• 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท	คิงส์เมน	ซี.เอ็ม.ที.ไอ.	จ�ากัด		(มหาชน)

• 2558 – ปัจจุบัน

นายกสมาคม

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

• 2556 – ปัจจุบัน

ประธานแผนกกีฬาบริดจ์

ราชกรีฑาสโมสร	(RBSC)

• 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอ�านวยการแข่งม้า

ราชกรีฑาสโมสร	(RBSC)

• 2559 - 2561

อุปนายก	

สมาคมสร้างสรรค์ไทย	(ตาวิเศษ)
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นายแพทย์พนิิจ 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�านวยการ	รุ่นที่	40

•	ปรอ.4	,	ปปร.14		,	สวปอ.มส.3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท	และกรรมการอิสระ

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)บริษัท

• 2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

• ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

• ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	

ด้านวิชาการ	/	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม

และกิจการเด็กเยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้

ด้อยโอกาส	วุฒิสภา	/	อนุกรรมการ	อนุกรรมาธิการ

ด้านประชากรและการพัฒนา

วุฒิสภา	

• ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาต่างประเทศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ลอนดอน	

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่งกลาสโกว์	
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นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล 
(66 ปี)

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ,	

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	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�าหรับ

ผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นที่	2

•	Management	Problem	Solving	and	Decision	

Making	Programme,	Kepner-Tregoe,	Interna-

tional,	Princeton,		New	Jersey,	U.S.A.

•	การบริหารคุณภาพ	บริการสุขภาพด้วย	TQM	ยุค

ใหม่	โดย	สมาคมส่งเสริม	เทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

•	หลักสูตร	JCI	Standards	for	Hospitals,	5th	edi-

tion”	โดย	กรมสนับสนุนบริการ	สุขภาพ	กระทรวง	

สาธารณสุข

•	Quality	Forum	2012	:	Innovation	in	Healthcare	

Organi	zation	(ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ	บริษัท	

ศูนย์มะเร็ง	สุวรรณภูมิ	จ�ากัด

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด

• 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2547 – ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการ

บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด
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แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ (65 ปี)

กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ,	ผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์

กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
•	แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	วุฒิบัตรวิสัญญี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรและ

องค์การสู่การแข่งขัน	VUCA	world		(CPO.รุ่นที่	7)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2549 - ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการ

บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด

• 2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท	ปิ่นสารคาม	จ�ากัด
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นางวันดี พิศนุวรรณเวช (48 ปี)

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
•	บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต	(บธ.ม.),	Master	of	Busi-

ness	(M.B.A)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	Director	Certification	Program	(DCP)	187/2014	

Thai.	Institute	of	Directors.

•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	

97/2012	Thai	Institute	of	Directors

•	Company	Secretary	Program(DSP)50/2013	

Thai	Institute	of	Directors

•	Company	Reporting	Program(DRP)7/2013	Thai	

Institute	of	Directors

•	สูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ	แพทย์

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	2

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2560 - ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2560 - ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2555 – 2560

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด

• 2554 - ปัจจุบัน  

เลขานุการบริษัท			

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2550 – 2554

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและสารสนเทศ

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)
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นางประคอง  วิจักขโณดม (59 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
•	ปริญญาตรี	บัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2557-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)
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ภาพรวมทางการเงิน

ชื่อบริษัท

2559 2560 2561

งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รวมรายได้
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ

4,517.88
1,294.36
3,223.52

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

4,951.18
1,478.48
3,472.70

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

5,708.18
1,964.75
3,743.43

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

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

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร
(Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการด�าเนินงาน
อัตราก�าไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร
อัตราก�าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

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
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้
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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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000656

ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน

ทุนจดทะเบียน 1,100	ล้านบาท	ช�าระเต็มมูลค่า	1,100	ล้านบาท

จ�านวนหุ้นสามัญ 11,000,000,000	หุ้น	ราคาที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	

ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใยประเทศไทย 16	พฤษภาคม	2556

รอบปีบัญชี 1	มกราคม	–	31	ธันวาคม

เว็บไซต์ www.chularat.com

E-mail Address companysecretary@chularat.com

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	เลขที่	88/8-9	หมู่	11	ถนน
เทพารักษ์	ก.ม.	14.5	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ	10540

โทรศัพท์ 02-033-2900

โทรสาร 02-769-2967

ข้อมูลบริษัท

บุคคลอ้างอิง

1.	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	เลขที่	193/136-137	ถนน
รัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	02-264-0777	โทรสาร	02-265-0789-90

2.	ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัทนักกฎหมายกรุงเทพ	จ�ากัด
อาคารปาโซ่	ทาวเวอร์	ขั้น	19	เลขที่	88	ถนนสีลม	
แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

3.	นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	อาคาร	
C	(อาคารจอดรถ)	ห้อง	Mail	Room	เลขที่	93	ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดงกรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	02-009-9726-50	โทรสาร	02	009	9001

4.	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท	หลักทรัพยธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
444	อาคารเอ็มบีเค		ทาวเวอร์	ชั้น	14,18	และ	19	ถนน
พญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน	เริ่มก่อตั้งในปี	2529	
จนถึงปัจจุบัน	มีทุนจดทะเบียนรวม	1,100	ล้านบาท	ประกอบด้วยบริษัทย่อย	จ�านวน	9	บริษัท	มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมท้ังหมด	13	แห่ง	ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ต้ังแต่
เขตประเวศ		เขตลาดกระบัง	จังหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก	และถนนเทพารักษ์	ถนนก่ิงแก้ว	อ�าเภอบางพลี	จังหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ	ถนนบางนาตราด	อ�าเภอบางปะกง	 และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี		จังหวัดฉะเชิงเทรา			ถนน	304		อ�าเภอศรีมหาโพธิ		จังหวัดปราจีนบุรี		อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	
และอ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	โดยมีจ�านวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม	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	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 จังหวัดปราจีนบุรี	 (แล้วเสร็จ
ภายในปี	2561)	 โครงการสร้างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 (แล้วเสร็จภายในปี	2561)	ท�าให้
บริษัทฯมีจ�านวนเตียงรองรับผูป่้วยเพ่ิมข้ึนเป็น	749	เตยีง	และในปี	2561	บริษัทมีมติก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและ
รังสีรักษา	สุวรรณภูมิ	 (คาดว่าแล้วเสร็จในปี	2563)	ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า	6,000	คนต่อวัน	ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษั	ทฯ	คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดท่ีีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก	และเติบโตควบคู่
ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
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ฉะเชิงเทรา
3

กรุงเทพฯ
2

ชลบุรี
1

ระยอง
1

สมุทรปราการ
5

ปราจีนบุรี
1

กรุงเทพฯ และ 
สมุทรปราการ

•		สถานพยาบาลจุฬารัตน์	1
•		คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์	2

•		โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์
•		คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์	4
•		สถานพยาบาลจุฬารัตน์	5
•		คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์	7
•		คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์	8

•		โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต

ชลบุรี
•		โรงพยาบาลจุฬารัตน์	ชลเวช

ระยอง
•		โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง

ฉะเชิงเทรา
•		โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์
•		โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
•		คลินิกเวชกรรม	จุฬารัตน์	12	

ปราจีนบุรี
•		โรงพยาบาลจุฬารัตน์	304	อินเตอร์
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สาขาและการให้บริการ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 มีท้ังหมด	9	 โรงพยาบาล	4	คลินิก	กระจายอยู่โดยรอบของภาคตะวันออก	5	 จังหวัด	 ให้
บริการรักษาพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ	ถึงตติยภูมิ	มีจ�านวนเตียงรวมทั้งหมด	749	เตี	ยง	ซึ่งในปี	2561	ที่ผ่านมามี
การให้บริการใหม่	2	สาขา	ได้แก่	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	304	อินเตอร์	และโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
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ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล 
	 บริษัทฯ	 เน้นคุณภาพการให้บริการโดยแพทย์ผู ้
เช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา	 และเคร่ืองมือ
รักษาท่ีทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	ปลอดภัย	 และค�านึงถึง
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเป็นหลัก	บริษัทฯ	มีศูนย์การ
แพทย์ท่ีมีผลงานเป็นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันต่างๆ	อาทิเช่น	 ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ	 ศูนย์
ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยวิกฤติ	 ศูนย์โรคหลอดเลือด
สมอง	 ศูนย์รักษาโรคหวัใจครบวงจร	 ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง		
บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญกับการรักษาพยาบาลท่ีมี
คุณภาพ	คณะแพทย์และพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ	โรง
พยาบาลในกลุ่มของบริษัทฯท้ังสามแห่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย	(Thai	Hospital	Ac-
creditation	–	HA)		และปี	2557	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	
อินเตอร์ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯได้ผ่าน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล	JCI	 (Joint	
Commission	 International)	ตามมาตรฐานการรับรอง
ของสหรัฐอเมริกา	และในปี	2560	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	
อินเตอร์	ได้ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดบัสากล	Re-Accreditation	JCI	 (Joint	
Commission	International)	โดยในการรับรองแต่ละคร้ัง
มีก�าหนดอายุรับรอง	3	ปี
	 บริษัทฯ	ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก	2	ประเภท	คือ	ผู้ป่วย
ท่ัวไป	และผูป่้วยตามโครงการสวัสดกิารด้านสุขภาพภาค
รัฐ	อาทิเช่น	ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม	และผู้ป่วย
ตามโครงการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)	 ท่ีเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม			
ศูนย์รับส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก	 เป็นต้น	 โดย 
โรงพยาบาล	สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ	 
มีสาขารวมท้ังส้ิน	 13	 แห่งกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
	 ปี	 2561	บริษัทฯ	 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจ�านวน	749	
เตียง	และมีห้องพักส�าหรับผูป่้วยหลากหลายประเภท	อาทิ
เช่น	ห้องพักพิเศษ	V.I.P.	ห้องพักพิเศษ	Deluxe	ห้องพัก
ผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว	ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู	่

ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ	 4	 เตียง	 ห้องพักผู้ป่วย
ประเภทพิเศษ	8	เตียง	ห้องพักผู้ป่วยหนัก	(ICU)	ห้องพัก
ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ	 (CCU)	ห้องพักผู้ป่วยหนักเฉพาะ
ทารกแรกเกิด	 (NICU)	 และห้องเด็กอ่อน	 เป็นต้น	 โดย
บริษัทฯ	มีความโดดเด่นในการให้บริการดังนี้

• คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand 
Microsurgery)
  (ให้บรกิารภายใต้ จร.3)*	:	ให้การผ่าตัดรักษามือ
และน้ิวมือท่ีฉีกขาดด้วยกล้องจุลทรรศน์	(Microsur-
gery)	โดยทีมแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์	เป็น
ท่ีเช่ือถือและมีช่ือเสียงของวงการแพทย์ระดับประเทศ
และต่างประเทศ		เป็นศูนย์ท่ีรับส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรับการ
รักษาผ่าตัด	Microsurgery	 ของโรงพยาบาลใน
กรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวันออก	 และยังเป็นศูนย์
ศึกษาต่อของแพทย์เฉพาะทางจากโรงเรียนแพทย์ใน
ประเทศและต่างประเทศ
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• ศนูย์ผูป่้วยวกิฤตทิารกแรกเกดิน�า้หนักน้อย 
(I.C.U. ทารกแรกเกิด)
  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* :	 ให้บริการดูแลทารกท่ี
คลอดก่อนก�าหนดและมีน�้าหนักน้อยกว่าปกติ	 โดยมีทีม
แพทย์และพยาบาล	ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก�าหนดและมีน�้าหนักน้อย
กว่าปกติ	สามารถเจริญเติบโตและใช้ชีวติได้ตามปกติ	โดย
ได้รับความไว้วางใจเป็นศูนย์รับส่งต่อของ	สปสช.	 เขต	6	
จังหวัดระยอง

• ศนูย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center)
  (ให้บรกิารภายใต้ จร.3,9)*	:	ให้บริการตรวจวินิจฉัย
โรคหลอดเลือดสมอง	 ท่ีได้รับการรับรองโดยสถาบัน
ประสาทวิทยา	 ท้ังน้ี	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	ผ่านการ
รับรองคุณภาพด้านการจัดต้ังหออภิบาลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง	ภายใต้โครงการศูนย์โรคหลอดเลือด
สมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี2558	 เปิดศูนย์ผ่าตัด
สมองผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกในสมอง

• ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรม
ตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics 
Surgery)
 (ให้บริการภายใต้ จร.1, จร.3)*	 :	 ให้บริการ
ตรวจรักษาโรคผิวหนังท่ัวไปและให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาด้านความงามศัลยกรรมตกแต่ง	 (เสริม
จมูก,	 เสริมเต้านม)	การผ่าตัดลดกระชับสัดส่วน
ด้วยเคร่ือง	 VASER	 และมีเคร่ืองเลเซอร์ส�าหรับ
รักษาปัญหาผิวหน้าแบบต่างๆรวมไปถึงการฉีด
รักษาด้วยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ท่ีได้คุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรองจาก	องค์การอาหารและ
ยา	 รวมถึงผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวคุณภาพดีส�าหรับ 
ผิวหน้าชนิดต่างๆ
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• ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร 
 (ให้บรกิารภายใต้ จร.3)*	 :	 โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงในการให้บริการ
รักษาผูป่้วยเก่ียวกับโรคหลอดเลือดและโรคหวัใจ	โดยในปี	2553	โรงพยาบาล
จุฬารัตน์	3	เปิดรักษาโรคหวัใจด้วยการผ่าตัดแบบเปิด	(Open	Heart	Surgery)	
และในไตรมาส	1	ปี	2556	เปิดศูนย์รักษาโรคหวัใจครบวงจร	โดยขอบเขตการ
ให้บริการท่ีส�าคัญได้แก่	การตรวจสุขภาพหวัใจ	การท�าอัลตราซาวด์หวัใจ	การ
ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจแบบเดนิสายพาน	การสวนหลอดเลือดหวัใจ	(ท�าบอลลูน	
ใส่สเตน็ท์)	รวมถึงการผ่าตัดหวัใจท่ีมีความซับซ้อนสูง	โดยเป็นเครือข่ายศูนย์
รับส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเส้นเลือดหวัใจตีบของท้ังโครงการส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	และโครงการประกันสังคม	และในปี	2558	เปิด
ศูนย์รักษาโรคหวัใจเต้นผดิจังหวะด้วยการจ้ีไฟฟ้าลัดวงจร	Cardiac	Electro-
physiology	Lab	แห่งแรกในภูมิภาค	และได้เพ่ิมเคร่ืองกระตุ้นเสริมการท�างาน
ของหวัใจ	Enhanced	External	Counter	Pulsation(EECP)	นวัตกรรมในการ
รักษาโรคหวัใจท่ีผูป่้วยไม่สามารถผ่าตัดได้	และ	Cardiac	MRI		scan	ในการ
ตรวจหวัใจท่ีมีความผดิปกติซับซ้อนและตรวจประเมินก่อนผ่าตัดหวัใจ

• ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร 
 (ให้บรกิารภายใต้ จร.9)* :	ให้บริการรักษา
โรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้าน
ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง	การ
ตรวจสุขภาพเพ่ือค้นหาโรคมะเร็งด้วยวิธี
ต่างๆ	การรักษามะเร็งด้วยเคร่ือง	HIFU	(High	
Intensity	Ultrasound)	ส�าหรับมะเร็งในช่อง
ท้องชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้	เช่น	มะเร็งตับ	
มะเร็งตับอ่อน	และก้อนเน้ืองอกมดลูก	โดยเร่ิม
เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี	2556		

•ศนูย์รกัษามะเรง็ต่อมลูกหมากโดยวธิฝัีงแร่  
 (ให้บริการภายใต้ จร.3) * :	รักษาโรคมะเร็งต่อมลูก
หมากโดยใช้การฝังแร่ไอโอดีน	125	 โดยไม่ต้องผ่าตัดซ่ึง
เป็นทางเลือกหน่ึงของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก	
ให้ผลการรักษาท่ีดีและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเหมือนกับ
การผ่าตัด	โดยแพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาท่ีมีช่ือเสียงและ
มีประสบการณ์สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 เร่ิมเปิดให้
บริการในปี	2557	
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• ศนูย์รกัษาผู้มบุีตรยาก IVF Center 
 (ให้บริการภายใต้ จร.11) ต้ังข้ึนด้วยความต้ังใจท่ี
ช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเน่ืองมา
จากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการมีบุตรยาก	 โดยทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ	ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ท่ีมีความ
ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเร่ิม
เปิดให้บริการในปี	2560

• ศนูย์ตาสุวรรณภมิู โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 1  
	 ให้บริการดแูลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆท่ีเก่ียวกับดวงตาต้ังแต่อาการท่ัวไป	จนถึงการดแูลรักษาโรคทางจักษุ
ท่ีมีความซับซ้อน	 โดยทีมจักษุแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในทุกสาขา	ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยและได้
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�าเข้าและจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์ 
	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	ไทยแอมดอน	จ�ากัด	
(“ไทยแอมดอน”)	 ด�าเนินธุรกิจน�าเข้า	 และจัดจ�าหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	อาทิเช่น	เตียงผ่าตัด
ไฟฟ้า	 เคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณ
ออกซิเจนในเลือด	เป็นต้น	โดยในปัจจบุัน	สนิค้าเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีน�าเข้าโดยไทยแอมดอนส่วน
ใหญ่จะจัดจ�าหน่ายให้แก่โรงพยาบาล	สถานพยาบาลและ
คลินิกในกลุ่มบริษัท	 อย่างไรก็ดี	 การจัดซ้ือเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ดังกล่าว	 ยังคงยึดถือแนวทางการจัดซ้ือ
ตามเงื่อนไขตลาดปกติ	

(2) ธุรกจิแพทย์แผนไทย และการเสรมิความงาม
	 บริษัทฯ	 ให้บริการสปาครบวงจร	ภายใต้ชื่อ	 “คลินิก
การแพทย์แผนไทยจุฬารัตน์”	ให้บริการ	คือ	บริการนวด
แผนไทย	 และนวดเท้า	 โดยพนักงานท่ีมีความช�านาญ	
นอกจากน้ีบริษัทฯยังให้บริการด้านการเสริมความงาม
ภายใต้ชื่อ	ศูนย์เลเซอร์และความงาม	จุฬารัตน์	–เรอนัวร์

    (3) ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล
	 บริษัทฯ	 ยังด�าเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ช่ือโรงเรียนจุฬารัตน์	 อินเตอร์	 เฮลท์	 เพ่ือผลิต
บุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล
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บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จ�านวน
เตียง

บริษัท	โรงพยาบาล						
จุฬารัตน์	จ�ากัด	
(มหาชน)

						1,100	  - ให้บริการด้านการแพทย์	โดย	โรงพยาบาล	
สถานพยาบาลและคลินิกที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการมีรายละเอียดดังนี้
-	สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ	
(จุฬารัตน์	1)	
-	จุฬารัตน์	2	คลินิกเวชกรรม	
-	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์
-	สถานพยาบาลจุฬารัตน์	5	

รวม

26
-

193
26

245

บริษัท	คอนวีเนียนซ์	
ฮอสพิทอล	จ�ากัด

500 100 ให้บริการด้านการแพทย์	โดย	โรงพยาบาล	
และคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการมีรายละเอียดดังนี้
-	สหคลินิกจุฬารัตน์	7	
-	คลินิกเวชกรรม	จุฬารัตน์	8	
-	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต

รวม

-
-

139
139

บริษัท	บางปะกง
เวชชกิจ	จ�ากัด(1)

800 100 ให้บริการด้านการแพทย์	โดย	โรงพยาบาล	
และคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการมีรายละเอียดดังนี้
-	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์
-	คลินิกเวชกรรม	จุฬารัตน์	12		

  รวม

141
-

141

บริษัท	โรงพยาบาล	
จุฬารัตน์อาคเนย์	
จ�ากัด(2)

500 70 ให้บริการด้านการแพทย์	ปัจจุบันเปิด
ด�าเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ	“โรงพยาบาล
จุฬารัตน์	304	อินเตอร์เนชั่นแนล”		

รวม

59

    

59

บริษัท	โรงพยาบาล
ชลเวช	จ�ากัด

100 96.38 ให้บริการด้านการแพทย์	ปัจจุบันเปิด
ด�าเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ	“โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ชลเวช”	

รวม

56

56
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บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จ�านวน
เตียง

บริษัท	สัตยบุตร
อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด(3)

100 100 ให้บริการด้านการแพทย์	ปัจจุบันเปิด
ด�าเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ	“โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ระยอง”		

รวม

50

50

บริษัท	โรงพยาบาล
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	
จ�ากัด(4)

600 64.58 ให้บริการด้านการแพทย์	ปัจจุบันเปิด
ด�าเนินการเป็นโรงพยาบาลได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ	“โรงพยาบาล
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา”

รวม

59

59

บริษัท	โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา	
จ�ากัด(5)

1 100 ปัจจุบันเปิดบริษัทมาเพื่อซื้อที่ดินเพื่อ
โครงการขยายในอนาคต

รวม

-

-

บริษัท	โรงพยาบาล
ศูนย์มะเร็งและรังสี
รักษา	สุวรรณภูม(ิ6	)

1 100 ปัจจุบันเปิดบริษัทมาเพื่อซื้อที่ดินเพื่อ
โครงการขยายในอนาคต

รวม

-

-

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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�าเนินการโดยบริษัท	จุฬารัตน์อาคเนย์	จ�ากัด		
	 (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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บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท	โรงพยาบาล						
จุฬารัตน์	จ�ากัด	
(มหาชน)

1,100 - -		บริการสปาครบวงจร	ภายใต้ชื่อ	“คลินิกแพทย์
แผนไทยจุฬารัตน์	”	
-		บริการด้านการเสริมความงามและศัลยกรรม
ตบแต่ง
-	ฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนจุฬา
รัตน์	อินเตอร์	เฮลท์	เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนที่มี
คุณภาพ

บริษัท	ไทย	แอมดอน	
จ�ากัด(1)

30 100 -			น�าเข้าและจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์	
-			จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

รายละเอียดการด�าเนินธุรกิจอื่น

หมายเหตุ : (1)	ได้การจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2558
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	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาล
เอกชนท่ีโดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป	“The	Star	of		the	East”	
ซ่ึงมีความโดดเด่นในด้านธรรมาภิบาล	ด้านการเติบโตใน
อุตสาหกรรม	ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์	
และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	
รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดล้อม	โดยมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในภาคตะวันออก	และในจังหวัดสมุทรปราการ	และ
เป็นท่ียอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพของการ
ให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก	(Patient	
Focus)	 ในราคาท่ียุติธรรม	 โดยเน้นความปลอดภัยของ
ผู้มาใช้บริการเป็นส�าคัญ	 (Patient	Safety)	 อีกท้ังมีเป้า
หมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไป
กับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ	 โดยจะมุ่งเน้นการ
ขยายจุดให้บริการเครือข่าย	 และขยายคุณภาพการให้
บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	ค่านิยม	
และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน ์
	 -			เป็นผู้น�าด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ	
(Tertiary	 care)	 และมีผลงานเป็นท่ีรู้จักท่ัวท้ังในประเทศ
และระดับนานาชาติ	เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย	
	 -	 เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain	 hospital)	 ท่ีมีการ
เจริญเติบโตอย่างม่ันคง	 (Sustainable	 growth)	 และ
บริหารเครือข่าย(Network)	อย่างมีประสิทธิภาพ
	 -	ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	เป็นที่รักและศรัทธา
ของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

พันธกิจ 
 
	 1.	ให้การดแูลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผูรั้บบริการ
		 2.	สร้างจิตส�านึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง	และรักษ์สิ่ง
แวดล้อม	เพื่อการเป็น	Green	Hospital			
		 3.	ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
		 4.	พนักงานมีความสุข

ค่านิยม (Core Values)   iCARE (ไอแคร์)
	 i	=	 International	Patient	Safety	 	 	 :	 ยึดเป้าหมาย 
	 ความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นส�าคัญ
	 i			=	Integrity					:	เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล	ซ่ือสัตย์	
	 มีศีลธรรม
	 i		=	Innovation		:	สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆเพ่ือพัฒนา
	 องค์กร
	 C	=		Care	:	ใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	
	 C	=Change	:		พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น
	 A	=	Accountability	:		มีความรับผิดชอบและเป็นที่
	 				ศรัทธาของสังคม
	 R	=	Respect	:		ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล	
	 E	=Engagement	:		มีความรักและผูกพันกับองค์กร
	 E	=	Education		:		ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม�า่เสมอ
	 E	=	Environment		:		ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม
และวัตถุประสงค์การด�าเนินธุรกิจ



4 3รายงานประจำาปี

2 5 6 1

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม
และวัตถุประสงค์การด�าเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ	ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ด้วยการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็น
ผู้น�าในการให้บริการเครือข่ายด้านสุขภาพ	 ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวันออก	 (The	Star	of	
the	East)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ปี 2559 	 -	เดอืนมกราคม	2559	บริษัทฯ	ลดสัดส่วนการถือหุน้บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด	
เหลือสัดส่วนร้อยละ	70	ของทุนจดทะเบียน	
	 -	วันที่	1	มีนาคม	2559	บจก.บางปะกงเวชชกิจ	(บริษัทย่อยถือหุ้น	100%)		ได้เข้าท�าสัญญาซื้อ
ขายกิจการท้ังหมด	(Entire	Business	Transfer:	EBT)	ของบริษัท	สัตยบุตรอินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด	
(บจก.สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล)	ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยอง	ภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง	โดยการโอนหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนในราคารวม	
115	ล้านบาทเรียบร้อยแล้วและภายหลังวันที่	1	มีนาคม	2559	บริษัท	สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัดมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด
	 -	 เดือนมีนาคม	 2559	 	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	 อินเตอร์ติดต้ังเคร่ือง	 (MRI	 :	Magnetic	 
Resonance	 Imaging)	 	 ใช้ส�าหรับการสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกายโดยอาศัยหลักการ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและคล่ืนวทิยุแล้วน�าสัญญาณท่ีได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์	ท�าให้ได้ภาพ
อวัยวะภายในของร่างกาย	เช่น	สมอง	กระดกูสันหลัง	ตับ	ไต	ข้อ	ท่ีมีความคมชัด	สามารถแยกเน้ือเย่ือ
ของร่างกายที่ปกติ	และที่ผิดปกติออกจากกันได้	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค
	 -	เดือนมิถุนายน	2559	บริษัทฯจัดตั้งบริษัท	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด	เพื่อใช้ใน
การด�าเนินกิจการโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	ขนาด	100	 	 เตียง	 	 โดยมีทุนจดทะเบียน	600	
ล้านบาทแบ่งออกเป็น	60	ล้านหุน้มูลค่าหุน้ละ	10	บาท	เรียกช�าระค่าหุน้	2.50	บาทโดยปัจจุบันบริษัทฯ	
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ	64.58	ส่วนท่ีเหลือสัดส่วนร้อยละ	35.42	เป็นกลุ่มแพทย์	พยาบาล	และบุคคล
ากรทางการแพทย์ถือรวมกันซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการให้บริการในปี	2561	 โดยมีงบ
ลงทุน	600	ล้านบาท
	 -	เดือนกันยายน	2559	บริษัทฯซื้อที่ดินบนถนนแพรกษา	จ�านวน	10	ไร่เพื่อเตรียมพี้นที่ส�าหรับ
โครงการขยายในอนาคต
	 -	เดือนตุลาคม	2559	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์	เปิดศูนย์การสวนหัวใจและหลอดเลือด	
(Cardiac	Catheterization)	 เพ่ิมอีกหน่ึงแห่งในกลุ่ม	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรักษาการสวนหัวใจ
และหลอดเลือด	การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการปิดรูรั่วหัวใจด้วยสายสวน
	 -	เดอืนธันวาคม	2559	เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด	จากเดมิ	500	ล้านบาท
เป็น	800	ล้านบาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารของบริษัท	 สัตยบุตรอินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด
(บริษัทย่อย)
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ปี 2560 	 -	เดอืนมีนาคม	2560	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	ได้รับรางวลัBest	Medical	Perfomance	
Award	จากAllianz	Ayudhya	Hospital	Service	Awards	2016	 	 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	
อินเตอร์	ได้รับรางวัล	E-claim	Award	2015		รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดดีเด่น	2558	และ
ได้รับรางวัลหน่วยงานท่ีมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจากบริษัท	กลางคุ้มครองผูป้ระสบ
ภัยจากรถ	จ�ากัด
	 -	เดอืนเมษายน	2560		โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	ได้ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล	Re-Accreditation	JCI	(Joint	Commission	International)โดย
ในการรับรองแต่ละครั้งมีก�าหนดอายุรับรอง	3	ปี	 -	
	 -	 เดือนกรกฏาคม	2560	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 11	 อินเตอร์เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก	 IVF	
Center		ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่ช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก	โดยทีมแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ	ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ท่ีมีความ
ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
	 -	เดือนกันยายน	2560	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	ได้รับการรับรองคุณภาพ		HA	ขั้นที่	
2	(การต่ออายุครั้งที่	7)
	 -	เดือนตุลาคม	2560	เปิดศูนย์ตาสุวรรณภูมิ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	ให้บริการดูแลรักษาทุก
โรคและอาการต่างๆท่ีเก่ียวกับดวงตาต้ังแต่อาการท่ัวไป	จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจักษุท่ีมีความ
ซับซ้อน	โดยทีมจักษุแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในทุกสาขา	ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน
	 -	เดือนพฤศจิกายน	2560	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์	ได้รับการรับรองคุณภาพ		HA	
ขัน้ที	่3	(การต่ออายคุรัง้ที	่2)	และไดร้บัรางวลัโครงการสนบัสนุนการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
กลุ่มภาคตะวันออก	จากกระทรวงพลังงาน	 -	
	 -	เดือนธันวาคม	2560	เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท	สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด(บริษัทย่อย)	
จากเดมิ	30	ล้านบาทเป็น	100	ล้านบาทเพ่ือรองรับแผนการปรับปรุงขยายอาคารและการปรับเคร่ือง
มืออุปกรณ์ให้ทันสมัย

ปี 2561 	 -	เดือนมกราคม	2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	ได้เปิดให้บริการศูนย์	3A	(Aesthetic	
and	Anti-Aging	Center)	ให้บริการด้านความงามและการชะลอวัย
	 -		เดอืนกุมภาพันธ์	2561	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	ได้รับเกียรติบัตรจากส�านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ในด้านผลการประเมินคุณภาพ
ดีเยี่ยม	ตลอดปี	2560	ในสาขาเคมีคลินิก	สาขาโลหิตวิทยา	สาขาธนาคารเลือด	สาขาจุลชีววิทยา
คลินิก	และสาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
	 -	เดือนมีนาคม	2561	บริษัทฯ	จัดตั้งบริษัท	มะเร็งสุวรรณภูมิ	จ�ากัด	เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ	 เพ่ือให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบ
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�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยและบริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	 	
-	 เดือนมิถุนายน	2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 9	 แอร์พอร์ต	 ได้เพ่ิมการให้บริการ	Platelet	Rich	
Plasma	 โดยเป็นนวัตกรรมการรักษาอาการบาดเจ็บของเน้ือเย่ือ	หรือซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายของ
ร่างกายด้วยการใช้	 เกล็ดเลือด(ของตัวเอง)	มาท�าให้มีความเข้มข้นสูงกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิต
ทั่วไป	3	–	4	เท่า	โดยเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ในการรักษา	ฉีดกลับไปยังบริเวณที่มี
การบาดเจ็บ	อักเสบ	หรือเสื่อมสภาพของร่างกายในบริเวณนั้นๆ	จึงเป็นเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ที่
ถูกน�ามาใช้ในหลายๆด้าน	ไม่ว่าจะเป็น	เวชศาสตร์การกีฬา	กระดกูและข้อ	(ออโธปิดกิส์)	และความงาม	
(Aesthetic	Medicine)	
	 -	เดือนกรกฎาคม	2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์	304	อินเตอร์	เปิดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน	สิทธิเงินสดและประกันชีวิตพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
	 -	เดือนตุลาคม	2561	บริษัท	มะเร็งสุวรรณภูมิ	จ�ากัด	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องฉายรังสี
รุ่น	Synergy	เพื่อเตรียมการติดตั้งที่	โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ
	 -	เดือนพฤศจิกายน	2561	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	ได้เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย
นอกและผูป่้วยใน	สิทธิเงินสด	ประกันชีวิตและลูกค้าคู่สัญญาพร้อมด้วยเคร่ืองมือแพทย์และทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ
	 -	เดือนธันวาคม	2561	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์	ติดตั้งเครื่อง	CT	Scan	128	Slice	
ทดแทนเครื่องเดิม	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี

หมายเหต ุ:ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล	พ.ศ.2545	
ก�าหนดให้ใช้ช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไว้ค้างคืนว่า”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไว้ค้างคืนไม่เกิน	30	
เตียงให้ใช้ช่ือ	“สถานพยาบาล”	และสถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไว้ค้างคืนเกิน	30	เตียงข้ึนไปให้ใช้ช่ือ	“โรงพยาบาล”
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)		มีบริษัทย่อย	9	บริษัท	ได้แก่
บริษัท	คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด	บริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัด			บริษัท	ไทยแอมดอน	จ�ากัด		บริษัท	โรงพยาบาล
จุฬารัตน์	อาคเนย์	จ�ากัด	บริษัท	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด	บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา	จ�ากัด	
บริษัท	โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา	สุวรรณภูมิ	จ�ากัด	และมีบริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด	และบริษัท	สัตย
บุตรอินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีลงทุนผ่านบริษัท	บางปะกงเวชชกิจ	จ�ากัดอีกหน่ึงแห่ง		โดยมีโครงสร้าง
การถือหุ้นแสดงดังแผนภาพ

แผนภาพท่ี	1-1	:	โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากดั	(มหาชน)	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2561	
            
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยส�าคัญ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,100 ล้าบาท

บริษัทคอนวิเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 500 ล้าบาท

บริษัท ไทยแอมดอน จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

บริษัทบางปะกงเวชกิจ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

บริษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

บริษัท สัตยบุตร อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน  500 ล้านบาท

ทุนช�าระแล้ว  300 ล้านบาท (60%)

บริษัทโรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 600 ล้าบาท

ทุนช�าระแล้ว 300 ล้านบาท (50%)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์
สถานพยาบาลจุฬารัตน์	1	สุวรรณภูมิ
สถานพยาบาลจุฬารัตน์	5	เคหะบางพลี
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์	2	เทพารักษ์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์	7	อ่อนนุช
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์	8	ลาดกระบัง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์
คลินิกเวชกรรทจุฬารัตน์	12	เกตุเวย์
คลินิกจุฬารัตน์	304	อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์		304	อินเตอร์

โรงพยาบาลรวมแพทย์	ฉะเชิงเทรา	

100	%

96.38%

100	%100	%

100	% 100	%

64.58	%

70	%

100	%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
บริษัทฯ	มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ	บริษัทฯ	ตั้งแต่ปี	2559	ถึง
ปี	2561	แสดงดังตาราง

25%
26% 30%

9% 5% 5%

30% 32% 33%36% 37% 32%

(55:45)
2016

(58:42)
2017

(63:37)
2018

3,637 
MB

3,876
MB

4,407
MB

A-Class
OPD A-Class

OPD
A-Class
OPDSSO SSO SSO

A-Class
IPD

A-Class
IPD

A-Class
IPD

NHSO
NHSO

NHSO

CAGR 10.08%

ค�าถาม

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุม่ผู้ป่วยท่ัวไป
รายได้จากกลุ่มผูป่้วยนอก	(OPD)
รายได้จากกลุ่มผูป่้วยใน

1,098.02
902.08

30.1
24.8

1,215.74
1,016.33

31.4
26.2

1,444.71
1,310.06

32.8
29.7

รวมรายได้จากกลุม่ผู้ป่วยท่ัวไป 1,995.06 54.9 2,232.07 57.6 2,754.77 62.5

รายได้จากโครงการสวสัดิการภาครฐั
โครงการประกันสังคม
โครงการภาครัฐอ่ืนๆ

1,314.80
326.91

36.1
9.0

1,451.67
192.05

37.4
5.0

1,409.60
242.62

320
5.5

รวมรายได้จากโครงการภาครฐั 1,641.71 45.1 1,643.72 42.4 1,652.22 37.5

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0
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พยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	ได้ผ่านการตรวจประเมิน
เพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล	Re-Ac-
creditation	JCI	(Joint	Commission	International)โดย
ในการรับรองแต่ละครั้งมีก�าหนดอายุรับรอง	3	ปี							
	 บริษัทฯ	ให้บริการแก่ลูกค้าหลัก	2	ประเภท	คือ	ผู้ป่วย
ท่ัวไป	และผูป่้วยตามโครงการสวัสดกิารด้านสุขภาพภาค
รัฐ	อาทิเช่น	ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม	และผู้ป่วย
ตามโครงการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)	 ท่ีเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม			
ศูนย ์ รั บส ่ งต ่ อผู ้ ป ่ วย โ รคหั ว ใ จ ใน พ้ืน ท่ี จั งหวั ด
สมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก	
เป็นต้น	โดยโรงพยาบาล	สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่ม
บริษัทฯ	มีสาขารวมทั้งสิ้น	13	แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่ง
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์
	 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทให้การรักษาพยาบาลผูป่้วย
โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา	 โดยใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยแบ่งตาม
ลักษณะการให้บริการได้ดงัต่อไปน้ี	
(1) คลินิกอายุรกรรม 
	 •	 คลินิกอายุรกรรมท่ัวไป	 (ให้บริการภายใต้	 จร.
1,3,5,9,11,304,จุฬารัตน์ชลเวช,จุฬารัตน์ระยอง,รวม
แพทย์ฉะเชิงเทรา)*	 :	 ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล	และ
ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมท่ัวไป	อาทิเช่น	 โรคเบาหวาน	 โรค
ความดันโลหิตสูง	โรคไขมันในเลือดสูง	เป็นต้น
	 •	คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค	(ให้บริการภายใต้	จร.	
3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา)*	:	ให้
บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคอายุร

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
	 บริษัท	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ
บริษัทย่อย	6	บริษัทที่เปิดด�าเนินการแล้ว	ได้แก่	1.)บริษัท	
คอนวีเนียนซ์	ฮอสพิทอล	จ�ากัด	2.)บริษัท	บางปะกงเวช
ชกิจ	 จ�ากัด	 	 3.)บริษัท	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 อาคเนย์	
จ�ากัด		4.)	บริษัท	โรงพยาบาลชลเวช	จ�ากัด	5.)บริษัท	สัตย
บุตรอินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด	6.)	บริษัท	โรงพยาบาลรวม
แพทย์ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด	ซึ่ง	ด�าเนินธุรกิจประกอบกิจการ
สถานพยาบาลแก่ผู้ป่วยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออก	ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการบริเวณรอบสนาม
บินสุวรรณภูมิ	ตั้งแต่เขตประเวศ		เขตลาดกระบัง	จังหวัด
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก	และถนนเทพารักษ์	ถนน
กิ่งแก้ว	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุม
ไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ	ถนนบางนา
ตราด	อ�าเภอบางปะกง	และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้		
จังหวัดฉะเชิงเทรา			ถนน	304		อ�าเภอศรีมหาโพธิ		จังหวัด
ปราจีนบุรี		อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี		และในปี	2559	เพิ่ม
สาขาท่ีอ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง			กล่าวโดยรวมปี	2561	
กลุ่มบริษัทมีโรงพยาบาลจ�านวน	9	แห่ง	และมีสาขาสถาน
พยาบาลและคลินิกจ�านวน	4	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	13	แห่ง	และ
มีเตียงรองรับผู้ป่วย	749	เตียง		
	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการรักษาพยาบาลท่ีมี
คุณภาพโรงพยาบาลในกลุ่มของบริษัทฯท้ังสามแห่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย	 (Thai	
Hospital	 Accreditation	 –	HA))	 	 และในปี	 2557	 โรง
พยาบาลจุฬารัตน์	3	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกลุ่ม
บริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับ
สากล	 JCI	 (Joint	Commission	 International)	ตาม
มาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและในปี	2560	โรง
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กรรมเฉพาะทางด้านต่างๆ	เช่น	โรคหวัใจและหลอดเลือด,	
โรคระบบทางเดินอาหาร,	โรคผิวหนัง,	โรคมะเร็ง,	โรคติด
เชื้อ,	โรคทางเดินหายใจ,	โรคข้อและรูห์มาติสม์,	โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ,	โรคสมองและระบบประสาท,	โรคไต,	โรคภูมิแพ้,	
โรคเลือด
(2) คลินิกศัลยกรรม  
	 •	คลินิกศัลยกรรมท่ัวไปและเฉพาะทาง	(ให้บริการภาย
ใต้	จร.3,9,11,304,จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา)
*	 :	 ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมท่ัวไป	
รวมท้ังการผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง	 (laparoscopie	
surgery),	 ศัลยกรรมมือ,ศัลยกรรมกระดูก,	 ศัลยกรรม
สมองและระบบประสาท,	 ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า,	
ศลัยกรรมตกแต่ง,	ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ,	ศลั
กรรมหัวใจและหลอดเลือด,	 	 ศัลยกรรมมะเร็งนรีเวช,	
ศัลยกรรมมะเร็งท่ัวไป,	 ศัลยกรรมเต้านม,	 ศัลยกรรม
จักษุ,	ศัลยกรรม	หู	คอ	จมูก
(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร 	(ให้บริการภายใต้	จร.3)*
(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร	(ให้บริการภายใต้	จร.9)*
(5) คลินิกและศูนย์การแพทย์อื่นๆ
	 •	ศูนย์ผูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อย	(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)*	

	 •	คลินิกสูติ-นรีเวช	และผูมี้บุตรยาก	(ให้บริการภายใต้	
จร.3,9,11)*	
	 •	ศูนย์รักษาโรคทางเดนิอาหารและตับ		(ให้บริการภาย
ใต้	จร.3,9,11)*	
	 •	คลินิกโรคล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก		(ให้บริการภาย
ใต้	จร.3,9,11)*	
	 •	 ศูนย์สลายน่ิวและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ	 (ให้
บริการภายใต้	จร.	3,9)*	
	 •	ศูนย์ไตเทียม		(ให้บริการภายใต้	จร.3,9,11)*
	 •	 คลินิกกายภาพบ�าบัด	 	 (ให้บริการภายใต้	 จร.
3,9,11)*	
	 •	 คลินิกโรคกระดูกและข้อ	 	 (ให้บริการภายใต้	 จร.
3,9,11)*	
(6) ศนูย์อบัุตเิหตฉุุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง (ให้บริการภาย
ใต้	จร.3,9,11)*
(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานท่ีและรถเอ็กซเรย์
เคลื่อนที่
(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง	 (ให ้
บริการภายใต้	จร.1,3)
(11) ศนูย์รกัษาผู้มีบุตรยาก IVF Center	(ให้บริการภาย
ใต้	จร.11)
(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
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ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย ์
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีศักยภาพด้านสถานท่ีในการให้บริการทางการแพทย์	และมีอัตราการใช้บริการ
แยกตามกลุ่มผู้ป่วย	ดังนี้
(1) จ�านวนห้องตรวจและจ�านวนเตียงให้บริการ
	 ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผูป่้วยนอก	(Out-Patient	Department	:	OPD)	ประเมินจากจ�านวนห้องตรวจ
รักษา	ในขณะท่ีศักยภาพในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยใน	(In-Patient	Department	:	IPD)	ประเมินจากจ�านวนเตียงที่ให้
บริการ	โดยศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เป็นดังนี้

(2) อัตราการใช้บริการ
	 อัตราการใช้บริการของกลุ่มผูป่้วย	ประเมินจากจ�านวนการให้บริการจริงเปรียบเทียบกับศักยภาพในการให้บริการ
สูงสุด	โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน	ทั้งนี้	ในปี	2559,	2560		กลุ่มผู้ป่วยนอกมีอัตราการใช้บริการเพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ	70.0	เป็นร้อยละ	71.1	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	70.5	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้เพิ่มจ�านวนห้องตรวจผู้ป่วย
นอกเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยในปี	2560	และ	2561	มีอัตราการใช้บริการ	
(อัตราการครองเตียง)	ลดลงจากร้อยละ	66.5	เป็นร้อยละ	65.5		สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มจ�านวนเตียงของบริษัทเพื่อ
รองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	

โรงพยาบาล / สาขา จ�านวนห้องตรวจ จ�านวนเตียงเปิดให้บริการ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	สุวรรณภูมิ
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์	2	
โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3
โรงพยาบาลจุฬารัตน์	5

5
3
46
5

26
-

193
26

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จ�ากัด

สหคลินิก	จุฬารัตน์	7
คลินิกเวชกรรม	จุฬารัตน์	8
โรงพยาบาล	จุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต

1
2
28

-
-

139

บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	ระยอง 5 50

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ�ากัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	ชลเวช 3 56

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ�ากัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์
คลินิกเวชกรรม	จุฬารัตน์	12

21
2

141
-

บริษัท จุฬารัตน์อาคเนย์ จ�ากัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จุฬารัตน์	304 12 59

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ�ากัด

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 10 59

รวม 143 749
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 • กลุม่ผู้ป่วยนอก

 • กลุ่มผู้ป่วยใน

2559 2560 2561

จ�านวนห้องตรวจ	(เฉลี่ย)	* 120 127 131

จ�านวนวัน 366 365 365

ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด(คร้ัง)	** 3,074,400 3,232,075 3,343,830

จ�านวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง	(ครั้ง) 2,152,840 2,296,828 2,357,117

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 70.0 71.1 70.5

2559 2560 2561

จ�านวนห้องตรวจ	(เฉลี่ย)	* 438 437 649

จ�านวนวัน 366 365 365

ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด(เตยีง) 160,308 159,505 236,840

จ�านวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง	(เตียง) 140,821 137,278 155,132

อัตราการใช้บริการ (ร้อยละ) 87.8 86.1 65.5

หมายเหตุ :	*	จ�านวนห้องตรวจและจ�านวนเตียงเปิดใช้บริการจริง	ค�านวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
																		**	ความสามารถในการรับผู้ป่วยนอกสูงสุดประเมินโดยผู้บริหารบริษัทฯ	ประมาณ	70	ครั้งต่อห้องต่อวัน

บริการแพทย์แผนไทย
	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทย์
แผนไทย	จากกระแสดแูลสุขภาพแบบองค์รวม	บริษัทฯ	จึงใช้
พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	ให้เป็นท่ีต้ังขอ
งบริการสปาครบวงจร	ภายใต้ช่ือ	 “คลินิกแพทย์แผนไทย
จุฬารัตน์”	ให้บริการ	3	กลุ่ม	คือ	บริการสปา	นวดแผนไทย	
และนวดเท้า	 โดยพนักงานท่ีมีความช�านาญในแต่ละกลุ่ม	
ท้ังน้ี	คลินิกแพทย์แผนไทยจุฬารัตน์	 เปิดให้บริการทุกวนั	
ต้ังแต่เวลา	10.00	น.	ถึง	21.00	น.

ธุรกิจจัดซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ธุรกิจฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล
	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	ไทยแอมดอน	จ�ากัด	
(“ไทยแอมดอน”)	 ด�าเนินธุรกิจน�าเข้า	 และจัดจ�าหน่าย

เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	อาทิเช่น	เตียง
ผ่าตัดไฟฟ้า	 เคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและ
ปริมาณออกซิเจนในเลือด	 เป็นต้น	 โดยในปัจจุบัน	
สินค้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีน�าเข้า
โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจัดจ�าหน่ายให้แก่โรง
พยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษัท	อย่างไรก็ดี	 ไทย
แอมดอนอยู่ระหว่างการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิม
สัดส่วนการจัดจ�าหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
สถานพยาบาลแห่งอ่ืนในอนาคต	 	 นอกจากน้ี		
บริษัทฯ	 ยังด�าเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมผู้ช่วย
พยาบาลภายใต้ช่ือโรงเรียนจุฬารัตน์	 อินเตอร	์
เฮลท์	 เพ่ือผลิตบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณภาพ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล
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กลยุทธ์ทางการตลาด
	 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 ได้ด�าเนินการนโยบาย
ทางการตลาด	 โดยมีเป้าหมายหลัก	 คือ	การน�าบริการ
และการรักษาพยาบาลให้เข้าถึงประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มและ
ครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ีท่ีต้ังของโรงพยาบาล	
สถานพยาบาล	และคลินิกของกลุ่มบริษัทฯ			โดยกลุ่มโรง
พยาบาลจุฬารัตน์	มีการให้บริการท้ังระดบัปฐมภูมิ		ทุติย
ภูมิ	 และตติยภูมิ	 	 เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้สะดวก	 และต้ังเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาล
เอกชนท่ีโดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป	“The	Star	of		the	East”	
และเป็นท่ียอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพของ
การให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก	
(Patient	 Focus)	 ในราคาท่ียุติธรรม	 โดยเน้นความ
ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็นส�าคัญ	(Patient	Safety)	
อีกท้ังมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโต
ควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกและจงัหวัดสมทุรปราการ	โดยจะมุ่งเน้น
การขยายจุดให้บริการเครือข่าย	 และขยายคุณภาพการ
ให้บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	
		 ปัจจุบัน	สถานพยาบาลของบริษัทฯท่ีจัดอยู่ในระดับ
ทุติยภูมิรวมทั้งสิ้น	3	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	
อินเตอร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 9	 แอร์พอร์ต	 และโรง
พยาบาลจุฬารัตน์	 11	 อินเตอร์	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	

สามารถให้บริการตรวจรักษาในระดับตติยภูมิ	Execel-
lent	Center		ในส่วนของคลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก	
การดแูลทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติและ
ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร	 ศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบ
วงจร	 รวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก	 และศูนย์
โรคหลอดเลือดสมอง					โรงพยาบาล	สถานพยาบาลและ
คลินิกในกลุ่มรวมท้ังหมด	 13	 แห่ง	 ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้
บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ต้ังแต่เขตประเวศ		
เขตลาดกระบัง(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)	 จังหวัด
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก	และถนนเทพารักษ์	ถนน
ก่ิงแก้ว	อ�าเภอบางพลี	(นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)	จังหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออก
ได้แก่บริเวณ	ถนนบางนาตราด	อ�าเภอบางปะกง(นิคม
อุตสาหกรรมเวลโกร์)	 และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี		
จังหวัดฉะเชิงเทรา			ถนน	304		อ�าเภอศรีมหาโพธิ	(นิคม
อุตสาหกรรม304	 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะและนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค	 จังหวัดปราจีนบุรี	 และอ�าเภอเมือง	
จังหวัดชลบุรี	 	 ปี2559	 เพ่ิมสาขาท่ีอ�าเภอเมือง	 จังหวัด
ระยอง	 	 และในปี	 2561	 เพ่ิมสาขาท่ีอ�าเภอเมือง	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	 เห็นได้ว่าพ้ืนท่ีต้ังของโรงพยาบาล	 สถาน
พยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 อยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและจังหวัสมุทรปราการ

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
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1. ลูกค้าทั่วไป ประกอบด้วย
 • กลุ่มลูกค้าเงินสด :	 ได้แก่	กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง	 โดยกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายได้ปานกลางข้ึน
ไป	 ซ่ึงมีท่ีอยู่อาศัยหรือสถานท่ีท�างาน	 ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
กับสถานท่ีต้ังของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
ของบริษัทฯ	หรือเป็นผูท่ี้มีความเช่ือม่ันในคุณภาพการให้
บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 เน้นการ
ให้บริการอย่างมีคณุภาพ	และเพิ่มขอบเขตการให้บริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทาง	 รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
 • กลุม่ลกูค้าคูส่ญัญา :	ได้แก่	กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลโดยท่ีองค์กรต้นสังกัดได้ท�าสัญญาข้อ
ตกลงไว้กับทางบริษัทฯ	ซ่ึงองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผูรั้บผดิ
ชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาท่ีเกิดข้ึน	หรือเป็นกลุ่มลูกค้าท่ี
มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ	 โดยบริษัทฯ	จะเรียกเก็บค่า
รักษากับองค์กรต้นสังกัดหรือบริษัทประกันโดยตรง	ท้ังน้ี	
กลุ่มลูกค้าคู่สัญญามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการเตบิโตของ
ธุรกิจประกัน	และจากกระแสการดูแลสุขภาพ
 • กลุม่ลกูค้าตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองผู้ประสบ
ภยัจากรถ :	ได้แก่	ผูเ้จ็บป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทาง
จราจร	 ซ่ึงเข้ารักษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้
ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	 2535	 โดยโรงพยาบาลในกลุ่ม
บริษัทต้ังอยู่บนถนนเทพารักษ์	 ถนนก่ิงแก้ว	 และถนน
บางนา-ตราด	 ซ่ึงมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง	
ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน	เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ	 และท�าให้โรงพยาบาล
สามารถจัดส่งรถพยาบาลไปให้บริการในท่ีเกิดเหตุได้
อย่างทันท่วงที	ท้ังน้ี	โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย	 และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากบริษัท
ประกันท่ีท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 แก่ผู้
เจ็บป่วยหรือคู่กรณีของผู้เจ็บป่วย
 • กลุม่ลกูค้ากองทุนเงนิทดแทนผู้ประสบภยัจากการ
ท�างาน : 	 ได ้แก ่ 	 พนักงานของบริษัทหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

ท่ีเกิดจากการท�างาน	 ซ่ึงเข้ารับการรักษาตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537	โดยคลินิกศัลยกรรมมือ
และกระดกูของบริษัทฯ	มีความพร้อมและความเช่ียวชาญ
ในการรักษาอาการบาดเจ็บท่ีมือและการต่ออวัยวะโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์	 (Micro	Surgery)	 สามารถให้บริการ
รักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มน้ีได้เป็นอย่าง
ด	ีท้ังน้ี	โรงพยาบาลจะให้บริการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
จากผู้ป่วย	 และจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจากการท�างาน	ในภายหลัง	

2. ลูกค้าโครงการสวสัดกิารด้านสุขภาพ
ภาครฐั
 • กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกันสังคม :	ตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ซ่ึงก�าหนดให้ลูกจ้าง
ต้องถูกหักเงินค่าจ้างรายเดือนและน�าส่งเข้ากองทุน
ประกันสังคม	โดยลูกจ้างท่ีถูกหกัเงินดงักล่าวสามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยู่ในเครือข่าย
ประกันสังคมซ่ึงลูกจ้างได้เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ท้ังน้ี	
โรงพยาบาลท่ีรับผู้ป่วยประกันสังคมจะได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์จากส�านักงานประกันสังคมใน	2	 รูปแบบ	
ได้แก่	ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน	(ปี	2558	มีอัตรา	1,460	
บาทต่อคนต่อปี		ในเดอืนกรกฏาคม	2560	ประกาศอัตรา	
1,500	บาทต่อคนต่อปี)	 และค่าบริการส่วนเพ่ิมประเภท
ต่างๆ	 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี	 3	
หัวข้อ	14	การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ)	
	 •	ปี	2561	บริษัทฯ	มีลูกค้าประกันสังคมเฉลี่ยภายใต้
การดูแลประมาณ	421,018	 ราย	 โดยภายหลังจากท่ี 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 11	
อนิเตอร์	ได้รับการรับรองคุณภาพ		HA	ขั้นที่	3	บริษัทฯ	
สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกันตนตามเกณฑ์ของ
ส�านักงานประกันสังคมเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ	
437,500	คน		ท้ังน้ีภายหลังการขยายโครงการในอนาคต
แล้ว	บริษัทฯ	อาจสามารถขอเพิ่มสิทธิในการรับผู้ประกัน
ตนได้	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มี
นโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกค้าประกันสังคม	 โดย
โครงการในอนาคต

ลักษณะลูกค้า 
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ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นหลัก		
 • ลูกค้าตามโครงการของส�านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจฬุารตัน์ 
3 ในกรณีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ :	เป็นการรับส่ง
ต่อผู้ป่วยหัวใจในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด
ใกล้เคียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ	หรือโรง

พยาบาลเอกชนท่ีมีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรค
หัวใจท่ีมีการรอนาน	 ท้ังน้ีโรงพยาบาลจะได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)	ในรูปแบบค่าน�า้หนักสัมพัทธ์	(Relative	Weight-
ed	 )	 ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ส่งตัว	ว่าอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ี	หรือนอกเขตพ้ืนท่ี	และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพ่ิม

สภาวะอุตสาหกรรม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

	 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยถอืเป็นธุรกิจ
ท่ีก�าลังเติบโตสูง	เน่ืองจากได้รับปัจจัยหนุนมาจากภาครัฐ
และเอกชนท่ีพยายามผลักดนัให้ไทยเป็นหน่ึงใน	“Medical	
Hub	of	Asia”		ในขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูง	 ท้ังการแข่งขันของผู ้ประกอบการกลุ่มเดิม	 และผู ้
ประกอบการหน้าใหม่	โดยกลุ่มทุนเชนโรงพยาบาลได้เดนิ
หน้าขยายธุรกิจจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่	และเข้า
ซ้ือกิจการหรือเข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลขนาดกลางและ
เล็ก	 หรือแม้แต่การปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกลับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและรองรับความต้องการของผูใ้ช้
บริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ	
โดย	“เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ”	(BDMS)	ของนายแพทย์
ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ซึ่งนับเป็นผู้น�าในตลาดแห่ง
น้ี	ได้ขยับตวัรองรับความต้องการด้วยการซ้ือท่ีดนิและส่ิง
ปลูกสร้างบนถนนวิทยุเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพครบ
วงจร	“BDMS	Wellness	Clinic”	แห่งแรกในเอเชีย	ด้าน	
“กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี”	ของ	“นายแพทย์บุญ	วนาสิน”	
ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี	ริเร่ิมโครงการ	
JIN	Wellbeing	County	ย่านรังสิต	ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพัก
อาศัยส�าหรับผู้สูงวัยและให้บริการทางการแพทย์อย่าง
ครบวงจร	 ภายใต้คอนเซปต์เมืองแนวคิดใหม่เพ่ือวัย
เกษียณ	หรือแม้กระท่ังความเคล่ือนไหวของอาทิตย์	 อุไร
รัตน์	อดีตผู้บริหารและเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท	
ท่ีพยายามหวนกลับมาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ
อีกคร้ัง	ด้วยการน�าเสนอแผนการก่อต้ังโรงพยาบาลอาร์
เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล	 (RSU	 International	Hospital:	

RIH)	 ขนาด	304	 เตียงบนพ้ืนท่ี	 11	 ไร่	 ในย่านธุรกิจบน
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในป	ี
2020	
	 ส่วนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการนอก
อุตสาหกรรมก็มีเพ่ิมมากข้ึนท้ังกรณีของกลุ่มบมจ.
พฤกษา	 โฮลดิ้ง	 ซ่ึงต้องการเข้ามาในอุตสาหกรรมน้ี
เน่ืองจากต้องการเพ่ิมเติมรายได้ประจ�า	และลดทอนความ
เส่ียงจากความผันผวนของธุรกิจท่ีอยู่อาศัยหรือกรณี
ของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์	(CP)	มหาอาณาจักรธุรกิจ
มูลค่านับล้านล้านบาทและครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย
ของธนินท์	เจียรวนนท์	ท่ีมีแผนขยายแนวรุกเข้าสู่ธุรกจิโรง
พยาบาลและบริการด้านสุขภาพด้วยการจัดตั้ง	บริษัท	ซี
พี	เมดิคัล	เซ็นเตอร์	ในช่วงปีที่ผ่านมา	เช่นเดียวกับความ
เคล่ือนไหวของเจริญ	 สิริวัฒนภักดี	 ท่ีก�าลังจะขยายการ
ลงทนุเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพด้วยเช่น
กนั	และการที	่บมจ.	สหยเูนีย่น	หรอื	SUC	เข้าซือ้หุน้	บมจ.	
เค	 พีเอ็น	 เฮลท์แคร์	 หรือ	KPNHC	 สัดส่วน	 25%	 ซ่ึง
ประกอบกิจการโรงพยาบาล	สถานพยาบาลรับรักษา
คนไข้ให้บริการด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง	 ต้ังอยู่ถนน
รัชดาภิเษก-รามอินทรา	ขณะน้ีเป็นช่วงก�าลังเร่ิมโครงการ
ลงทุน	 ซ่ึงต้องใช้เวลาก่อสร้าง	 จัดหาเคร่ืองมือและวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง	
	 จากการเข้ามาของกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่	พบ
ว่ามีปัจจัยมาจากความพยายามปรับสัดส่วนรายได้ด้วย
การสร้างพอร์ตรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	และ
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีสร้างความม่ันคงด้านรายได้

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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	 ท้ังน้ี	กลุ่มทุนโรงพยาบาลเชนต่างๆ	ก็ยังคงมีโครงการ
พัฒนาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี	 ซ่ึงนอกจากความ
ต้องการด้านเงินลงทุนมหาศาลแล้วยังต้องค�านึงถึง
ประเด็นด้านบุคลากรทางการแพทย์ด้วย	 เน่ืองจากใน
ปัจจุบันน้ี	 บุคลากรทางด้านการแพทย์มีจ�านวนจ�ากัด	
ท�าให้มีการดึงตัวกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน
หรือแม้แต่การดึงแพทย์มาจากโรงพยาบาลรัฐเอง	 โดย
เฉพาะผู ้ เ ช่ี ยวชาญเฉพาะด ้ านและ บุคลากร ท่ี มี
ประสบการณ์มักจะเป็นท่ีต้องการของธุรกิจน้ี	ท�าให้ความ

อย่างต่อเน่ือง	ไม่ผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากนัก	ขณะ
เดียวกันยังเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่าที่มีผลการด�าเนิน
งานขยายตัวต่อเน่ืองทุกปีอีกด้วย	และเน่ืองจากกลุ่มเหล่า
น้ีเป็นกลุ่มทุนท่ีมีพอร์ตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่
แล้วในมือท�าให้การรุกเข้ามาสู้ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอีก
ปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยเอ้ืออ�านวยโอกาสการขยายธุรกิจให้ครบ
วงจรมากยิ่งขึ้น		
	 ป ัจจุบันจากผลส�ารวจโรงพยาบาล	 และสถาน
พยาบาลเอกชน	พ.ศ.	2560	ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า	 จ�านวนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมี

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

กดดันของกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาใน
ธุรกิจน้ีคือการสร้างความน่าเช่ือถือท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน
การสั่งสมชื่อเสียง
	 อย่างไรก็ตามจากงานวจัิยของศูนย์วิจัยกสิกร	พบว่า	
“ในปี	 2561	ตลาดคนไข้ในประเทศยังคงถูกกดดันจาก
ปัญหาก�าลังซ้ือท่ียังไม่ฟื้นตัวท่ัวถึง	 ส่งผลให้ธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนท่ีเน้นตลาดคนไทยเผชิญการแข่งขันท่ีสูง
ขึ้น	อย่างไรก็ดี	จากจ�านวนผู้สูงอายุไทยยังคงเพิ่มขึ้น	จึง
กลายเป็นโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มดังกล่าว	

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ�าแนกตามขนาด

23.9% น้อยกว่า 31 เตียง

31-50 เตียง

51-100 เตียง

มากกว่า 100 เตียง
13.3%

28.8%

34.0%
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แต่เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีรายได้ไม่สูงนัก	ดงัน้ัน	โรง
พยาบาลเอกชนท่ีเจาะตลาดผู้สูงอายุจะต้องค�านึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือก�าลังซ้ือ
ของลูกค้ากลุ่มน้ีด้วย	โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ือปานกลาง
ขึ้นไป	หรือมีรายได้ตั้งแต่	100,000	บาทต่อปีขึ้นไป	(ซึ่งยัง
ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน)
	 ขณะท่ี	ตลาดคนไข้ต่างชาติยังคงเป็นตัวขับเคล่ือนท่ี
ส�าคัญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน	 โดยเฉพาะโรง
พยาบาลเอกชนท่ีจับตลาดคนไข้ต่างชาติ	 ซ่ึงศูนย์วิจัย

กสิกรไทยคาดว่าปี	 2561	 จะมีคนไข้ชาวต่างชาติมาใช้
บริการรักษาพยาบาลประมาณ	3.42	ล้านครั้ง	แบ่งเป็น	
Medical	Tourism	ประมาณ	2.5	ล้านครั้ง	และกลุ่ม	EX-
PAT	ประมาณ	9.2	แสนคร้ัง	โดยกลุ่มคนไข้ชาวเอเชีย	โดย
เฉพาะญี่ปุ่น	 เมียนมาและจีน	 จะเข้ามามีบทบาทเพ่ิมข้ึน
ทดแทนกลุ่มคนไข้ตะวันออกกลางท่ีมีบทบาทลดลง	
เน่ืองจากการปรับเปล่ียนนโยบายรักษาพยาบาลภายใน
ประเทศ	รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	เพื่อรองรับหรือจูงใจให้คนใน
ประเทศหันมาใช้บริการมากขึ้น

ตะวันออกกลาง

เมียนมา

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

ญี่ปุ่น

กัมพูชา

12.5%

60.4%

8.7%

6.2%

5.0%

4.9%

2.2%

ที่มา:	SET	ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	(ข้อมูลปี	2560)

* หมายเหต:ุ	ค�านวณจากโรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพท์ฯ	จ�านวน	3	ราย	หรือมีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ	70	ของรายได้ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์	

ที่มา:	SET	ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รายได้คนไข้ตะวันออกกลางยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

รายได้คนไข้ตะวันออกกลางมีแนวโน้มหดตัว แต่ประเทศอื่นยังโตเป็นบวก

2558

 ตะวันออกกลาง  ญี่ปุ่น  เมียนมา  สหราชอาณาจักร  สหรัฐฯ  กัมพูชา

2559 2560 2561f

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%
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และหากพิจารณาจากจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทาง
มาไทยประกอบกับแนวโน้มของคนจีนท่ีเดินทางไปรักษา
พยาบาลในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนน้ัน	 ท�าให้ธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาด	Medical	
Tourism	 ไปยังกลุ่มลูกค้าจีนมากข้ึน	 โดยเฉพาะการให้
บริการในเร่ืองของความงาม	 (Beauty)	 ท่ีคนจีนให้ความ
สนใจเพ่ิมข้ึน	ซ่ึงไทยเองก็ค่อนข้างมีศักยภาพในการแข่งขัน	
เช่น	ศัลยกรรมความงามบนใบหน้า	ภาวะมีบุตรยาก	รวม
ถึงบริการทางการแพทย์ท่ีไม่ซับซ้อน	 เช่น	 ทันตกรรม	
(Dental)	 เวชศาสตร์ชะลอวัย	 (Anti-aging)	 หรือแม้แต่

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

ญี่ปุ่น

1
	 -	การเดินทางสะดวก
			 -	ภาษาและการส่ือสาร

 

	 -	ตรวจและรักษา
	 โรคซับซ้อน	เช่น	มะเร็ง
	 -	Health	Checks	
	 ที่ซับซ้อน

มาเลเซีย

7
	 -	ภาษาและการส่ือสาร
			 -	แหล่งช็อปป้ิง
	 -	ค่าใช้จ่าย

 

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

ไทย

9
	 -	สถานท่ีท่องเท่ียว			
	 -	อาหาร	แหล่งช็อปป้ิง
	 -	ค่าใช้จ่าย

 

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

เกาหลีใต้

2
	 -	มีชื่อเสียงทางด้าน	
	 ผ่าตัด	ศัลยกรรม
	 บนใบหน้า
			 -	ใช้บุคค,มีชื่อเสียง		
	 (Idol)	เป็นจุดขาย
 

	 -	ศัลยกรรมความงาม	
	 บนใบหน้า

ที่มา:	รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	(ข้อมูลปี	2559)

คู่แข่งที่ส�าคัญของไทยในการเจาะตลาด Medical Tourism ชาวจีน

Chinese Medical Tourism
Destination Rank

Health Services
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	 ดร.อังกูร	 ฉันทนาวานิช”	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
บมจ.	โรงพยาบาล	ลาดพร้าว	หรือ	LPH		กล่าวว่า	“ในช่วง	
2	 ปีท่ีผ่านมา	 โรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยเป็นช่วงของ
การลงทุนขยายธุรกิจแทบทุกแห่งโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ	 ซ่ึงเป็นจังหวะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 ส่งผลให้
จ�านวนคนไข้ท้ังในและต่างชาติ	“ลดลง”	ฉะน้ัน	จึงเป็นโอกาส
ให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาเน้นขยายการลงทุน	 เพื่อรอ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวและจ�านวนคนไข้กลับมา”	ทว่า	 เม่ือธุรกิจ
อยู่ในช่วงการขยายการลงทุน	ส่ิงท่ีตามมาคือ	“อัตราการ
เติบโตของก�าไร”	 จึงชะลอตัวเม่ือเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการ
ลงทุนอัตราการเติบโตของก�าไรจะเติบโตด	ีแต่ดร.อังกูรมอง
ว่า	 เป็นเพียงผลกระทบ	 “ระยะส้ัน”เท่าน้ัน	 ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ปกติของธุรกิจท่ัวไป	หรือแม้แต่ธุรกจิโรงพยาบาลท่ีเม่ือมี
การลงทุนใหม่	จะต้องรับรู้ผลของการ	“ขาดทุน”ไม่ต�า่กว่า	
2-3	 ปีหรือจนกว่าธุรกิจจะอยู่ตัว	 “ในระยะส้ันอาจกระทบ
อัตราการเติบโตของก�าไร	 แต่ในระยะยาวโรงพยาบาลก็จะ
กลับมาเติบโตเช่นเดมิ	หรือ	อาจเติบโตมากกว่าเดมิ	จาก
ฐานลูกค้าจ�านวนเพ่ิมข้ึน”	ทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรระบุว่า	
ตลาดคนไข้ในประเทศท่ีมีแนวโน้มแข่งขันสูง	ผูป้ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะท่ีพ่ึงพาสัดส่วนรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าคนไทยและเน้นจับตลาดชนช้ันกลางคงต้องหนั
มาใช้กลยุทธ์เพ่ิมเติมเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้	ซ่ึงหน่ึง

ในน้ันคือ	การมองหาตลาดใหม่โดยเฉพาะการเจาะตลาดผู้
สูงอายุท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	
	 แต่ประเด็นส�าคัญคือ	ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีก�าลัง
ซ้ือไม่สูงหรือมีข้อจ�ากัดทางด้านรายได้	ดงัน้ันโรงพยาบาล
เอกชนท่ีเจาะตลาดผู ้ สูงอายุจะต้องค�านึงถึงความ
สามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือก�าลังซ้ือของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย	 โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ือปานกลางข้ึน
ไปหรือมีรายได้ต้ังแต่	 100,000	บาทต่อปีข้ึนไป(ซ่ึงยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน)	 ซ่ึงคาด
ว่าลูกค้ากลุ่มน้ี	 ยังต้องการความสะดวกสบาย	ความ
รวดเร็วในการเข้าใช้บริการทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาล
เอกชนแต่อาจจะเลือกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีค่า
รักษาพยาบาลที่ไม่สูงเกินไป
	 ทีม่า:	http://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/793670
	 ส�าหรับความต้องการจากผู้ป่วยต่างชาติ	ทางด้าน	
EIC	คาดวา่จ�านวนนักท่องเทีย่วจีนมแีนวโน้มกลบัมาฟ้ืน
ตัวเป็นบวกภายในไตรมาสที่	2	ของปี	2019	โดยประเมิน
ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มท่ีภูเก็ตได้ผ่านจุดต�่า
สุดในเชิงอัตราการเปล่ียนแปลงเทียบกับปีก่อนหน้าใน
ไตรมาสท่ี	4	ของปี	2018	นอกจากน้ันจ�านวนนักท่องเท่ียว

โดยกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจและเป็นโอกาสคือ
	 1.	กลุ่มลูกค้าที่มีภาวะมีบุตรยาก	
จากการท่ีรัฐบาลจีนประกาศให้ประชากรมีบุตรคนท่ี	2	ได้	
และมีคู่สมรสชาวจีนกว่า	90	ล้านคู่ที่ต้องการมีบุตรคนที่	
2	โดยเฉพาะคนท่ีมีภาวะมีบุตรยาก	ซ่ึงเดมิทีไทยก็เป็นหน่ึง
ในประเทศปลายทาง	 ท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพชาว
จีนเลือกเดินทางเข้ามารับการรักษาหรือขอค�าแนะน�า
เก่ียวกับปัญหาดังกล่าว	 จึงนับเป็นโอกาสของธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนไทยท่ีจะเจาะตลาดลูกค้าเซ็กเมนต์ใหม่
กลุ่มนี้
		 2.	กลุ่มลูกค้าที่เน้นการดูแลด้านความงาม	
	จากกระแสความงาม	(Beauty)	ของคนจีนที่ยังมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน	 ซ่ึงนอกจากการผ่าตัดศัลยกรรมบนใบหน้าแล้ว	
ยังมีบริการด้านความงามอ่ืนๆ	 ท่ีคาดว่าจะได้รับความ
นิยมเพ่ิมข้ึน	ส่วนใหญ่เป็นบริการทางการแพทย์ท่ีไม่ซับ
ซ้อน	 เช่น	 ทันตกรรม	 (Dental)	 การดูแลผิวพรรณ	
เวชศาสตร์ชะลอวัย	 (Anti-aging)	 หรือแม้แต่การดูแล
สุขภาพเชิงบ�าบัดต่างๆ	 (Wellness)	 เช่น	ตรวจสุขภาพ	
การฟื้นฟูหรือพักฟื้นสุขภาพร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ	
ก็ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเช่นกัน	 และน่าจะเป็นโอกาสใน
การเจาะตลาดของผู้ประกอบการไทย
	 ท่ีมา:	http://gotomanager.com	“ธุรกิจโรงพยาบาล
และสุขภาพ	สมรภูมิใหม่กลุ่มทุนใหญ่ไทย”
	 ที่มา:	บทวิจัยกสิกร,	ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี’61

ภาพรวมธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย
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แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต

จีนจะทยอยปรับตัวสูงข้ึนจากมาตรการของภาครัฐในการ
สร้างความเช่ือม่ันและโปรโมทการท่องเท่ียว	รวมท้ังอ้างอิง
จากจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีกลับมาขยายตัว	 8	 เดือน
ภายหลังการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญในเดือนตุลาคม	
2016	นอกจากนี้	อีไอซีมองว่าการเติบโตของจ�านวนนัก
ท่องเท่ียวจีนในปี	 2019	 จะได้แรงสนับสนุนจากนักท่อง
เที่ยวจีนอีก	3	กลุ่มหลัก	ได้แก่	นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง
ด้วยตัวเอง	(Freely	Independent	Traveler:	FIT)	นักท่อง
เท่ียวจีนแบบกลุ่มทัวร์ท่ีมีรายได้ปานกลางในเมืองรอง	และ
นักท่องเที่ยวจีนเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	 กลุ่มนักท่องเท่ียวจีนเชิงสุขภาพท่ีแม้จะยังมีจ�านวนไม่
มากแต่มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูง	จีนก�าลังเผชิญปัญหา
ด้านโครงสร้างประชากร	2	 ด้านคือสัดส่วนประชากรอายุ	
60	ปีข้ึนไปท่ีสูงถึง	17.3%	ของจ�านวนประชากรท้ังประเทศ	
ในขณะท่ีอัตราการเกิดลดลงเหลือ	3.5%YOY	ในปี	2017	
แม้รัฐบาลจีนจะอนุญาตให้มีลูก	2	คนได้ต้ังแต่ปี	2016	ส่ง
ผลให้ประชากรผูสู้งอายุจีนและคู่สมรสจีนท่ีต้องการมีลูกมี
ศักยภาพเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย	ไทยเอง
ก็ต้ังเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ
ได้รับการจัดอันดบัท่ี	6	จาก	 International	Healthcare	
Research	Center’s	Medical	Tourism	Index	ในปี	2017	
ด้วยข้อได้เปรียบด้านบุคลากร	มาตรฐาน	 และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ	ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลท่ี
ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
รายงานว่า	ในปี	2017	ไทยต้อนรับนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	

66,492	ราย	สร้างรายได้	2.3	หม่ืนล้านบาท	และคาดว่า
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในปี	2018	จะเพ่ิมข้ึน	
13.9%YOY	เป็น	2.6	หม่ืนล้านบาท	
	 ท้ังน้ี	 ไทยต้องการเพ่ิมจ�านวนนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
จีนซ่ึงเดนิทางเข้ามารับบริการในไทยมากเป็นอันดบั	1	และ
มีการใช้จ่ายสูงท่ีสุดในนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม	โดยเจาะกลุ่มผู้
สูงอายุจีนราว	240	ล้านราย	ด้วยบริการรักษาโรคร้ายแรง	
เช่น	โรคหลอดเลือด	โรคกระดกู	โรคทางเดนิอาหารและตับ	
โรคมะเร็ง	และโรคสมอง	ขณะเดยีวกันก็จับกลุ่มคู่สมรสจีน
กว่า	90	 ล้านคู่ท่ีต้องการมีบุตรคนท่ี	2	 ด้วยการท�าเดก็
หลอดแก้วในไทยท่ีมีอัตราความส�าเร็จ	60%	 ซ่ึงสูงกว่า	
30%	 ในจีน	 ส่วนค่าใช้จ่ายในไทยก็ถูกกว่าเฉล่ียราว	2-4	
แสนบาทต่อหวัต่อทริป	นอกจากน้ี	ยังมุ่งเป้ากลุ่มชาวจีนท่ี
เดนิทางเข้ามาไทยเพ่ือเข้ารับบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอ
วัยและความงาม	ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใช้จ่ายสูงท่ีสุดเฉล่ีย	2-7	แสน
บาทต่อหวัต่อทริป	จ�านวนและรายได้จากนักท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจีนเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี	2019	และระยะ
ต่อไป	ส่วนหน่ึงมาจากมาตรการส่งเสริมของรัฐบาล	ท้ังการ
ขยายเวลาพ�านักในไทยเป็น	90	วัน	ส�าหรับผูป่้วยจีนและผู้
ติดตาม	และการโปรโมตการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน	5	เมือง
หลักของจีน	 อีกส่วนหน่ึงมาจากความต้องการของจีนเอง
ท่ียินดจ่ีายค่ารักษาพยาบาลมากข้ึนเพ่ือเข้าถึงการบริการ
ท่ีได้มาตรฐานในไทย	เช่น	การท�าเดก็หลอดแก้ว	เป็นต้น
	 ท่ีมา:	SCB	Economic	Intelligence	center,	In	focus	
:	3	ประเดน็น่าสนใจส�าหรับเศรษฐกิจไทย	ปี	2019

	 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมยังโตต่อเน่ือง
ประมาณ	5%-7%	ต่อปี	แม้อัตราการเตบิโตของคนไข้จาก
ตะวนัออกกลางจะชะลอตัวลง	เช่นเดยีวกันกับทางด้านทริส
เรทต้ิงท่ีคาดการณ์ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทยจะยังคงโตต่อเน่ืองได้	5%-7%	ต่อปี	ในช่วง	3	ปี
ข้างหน้า		โดยการเติบโตจะมาจาก	2	ปัจจัยหลักคือ	
	 -	จ�านวนประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน	
	 -	ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน	
ซ่ึงช ่วยชดเชยความต้องการจากกลุ ่มประเทศใน 

ตะวันออกกกลางท่ีชะลอตัวลง
	 โดยคาดว่าการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมน่าจะ
ลดลง	 โดยบริษัทส่วนใหญ่น่าจะเน้นการยกระดับการให้
บริการและการเพ่ิมอัตราการครองเตียง	นอกจากน้ี	ค่าใช้
จ่ายในการรักษาท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกับการท่ีประชากรมีอายุ
ที่ยืนยาวขึ้นท�าให้คาดว่าบริษัทประกันสุขภาพจะเข้ามามี
บทบาทมากข้ึนในอุตสาหกรรมน้ี	 ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนสามารถเติบโตได้ต่อเน่ืองในระยะยาว
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 2. โรงพยาบาลเอกชนเน้นการยกระดบัการให้บรกิาร
ทริสเรทต้ิงคาดผู้ประกอบการในตลาดจะเน้นการเติบโต
จากภายใน	การควบรวมกิจการน่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อ
เน่ือง	แต่ขนาดของการควบรวมอาจจะไม่ใหญ่มากเหมือน
ในช่วง	 10	ปีท่ีผ่านมาโดยผู้เล่นรายใหญ่จะเน้นการยก
ระดับการให้บริการและเพ่ิมอัตราการครองเตียงของโรง
พยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ด้วยจ�านวนบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีมีอยู่จ�ากัดท�าให้การขยายธุรกิจโดยการเพ่ิม
จ�านวนโรงพยาบาลท�าได้ยากข้ึน	จากตัวเลขขององค์การ

อนามัยโลกปี	2558	พบว่าจ�านวนแพทย์และพยาบาลของ
ประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์พียง	0.47	คนต่อประชากร	
1,000	คน	และมีพยาบาล	2.294	คนต่อประชากร	1,000	
คน	 ซ่ึงนับว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
อย่าง	สหรัฐอเมริกา	 เยอรมนี	 และสิงคโปร์	 โดยประเทศ
เหล่าน้ีมีจ�านวนแพทย์มากกว่า	2	คนต่อประชากร	1,000	
คน	แม้ว่าในขณะน้ีประเทศไทยจะผลิตแพทย์ได้ราว	3,000	
คนต่อปี	 ก็ยังจะต้องใช้เวลามากกว่า	 10	ปีในการเพ่ิม
สัดส่วนแพทย์ให้เป็น	1	คนต่อประชากร	1,000	คน

	 ท้ังน้ีท้ังน้ันทริสเรทต้ิงได้สรุปประเดน็ส�าคัญถึงแนวโน้ม
ในอนาคตไว้	ดงัต่อไปน้ี
 1.กลุม่ผู้ใช้บรกิารท่ีเปลีย่นไป
	 ผูป่้วยจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางถือเป็นกลุ่มผู้
ป่วยต่างชาติหลักท่ีเข้ามารับบริการทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	อย่างไรก็ด	ีราคาน�า้มัน
ท่ีปรับลดลงอย่างมากในปี	2558	ส่งผลให้อัตราการเติบโต
ของผูป่้วยจากกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางลดลง	ท�าให้การ
เติบโตของรายได้จากผูป่้วยต่างชาติมีแนวโน้มลดลง		จาก

ข้อมูลรายได้รวมของผูป่้วยต่างชาติของกลุ่มโรงพยาบาล
กรุงเทพ	(BDMS)	และโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	(BH)	พบ
ว่ารายได้จากผูป่้วยต่างชาติมีอัตราการเติบโตเพียง	6%	
ต่อปี	ในช่วงปี	2559-2560	ลดลงจากเคยเติบโตประมาณ	
11%	ต่อปีในช่วงปี	2556-2558	โดยตัวเลขรายได้รวมจาก
ผู้ป่วยในกลุ่มประเทศกัมพูชา	 ลาว	พม่า	 และเวียดนาม	
(CLMV)	 สูงกว่ารายได้รวมจากผู้ป่วยในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางต้ังแต่ปี	2559

Thai
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Expatriate
2.7%

Tourist
2.1%

Medical
Tourist
1.7%

Foreign 6.5%

Germany
6.2%India
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Foreign Patients Nationality
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10.3%

Japan
7.3%
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Krungsri	Research

Sources:	NSO,	MOC,	MOPH	*Note:	Sourced	from	sn	NSO	survey	in	2011
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3. ธุรกิจประกันสขุภาพจะมีบทบาทส�าคญั
ทริสเรทต้ิงคาดว่าธุรกิจประกันสุขภาพจะมีบทบาท
ส�าคัญในธุรกิจการแพทย์ของไทย	 ความแออัดในโรง
พยาบาลรัฐและระยะเวลาในการรอรับการรักษาท่ีค่อน
ข้างนานท�าให้ผู้ป่วยท่ีมีฐานะปานกลางถึงสูงมีแนวโน้มท่ี
จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้น	อย่างไร
ก็ดี	ค่าใช้จ่ายการให้บริการทางด้านสุขภาพท่ีคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นในอัตรา	3%-5%	ต่อปี	ท�าให้จ�านวนประชาชนหัน
ไปท�าประกันสุขภาพเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้
จ่ายในกรณีเจ็บป่วย	 จากข้อมูลรายได้รวมของกลุ่มโรง

พยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	พบว่า
สัดส่วนรายได้จากกลุ่มบริษัทประกันเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ
เน่ือง	 โดยรายได้จากกลุ่มบริษัทประกันของกลุ่มโรง
พยาบาลกรุงเทพพบว่ามีสัดส่วนประมาณ	23.3%	ของ
รายได้การให้บริการรวมในปี	 2560	 เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมี
สัดส่วนเพียง	15.3%	ของรายได้การให้บริการรวมในป	ี
2555	 ในขณะท่ีสัดส่วนรายได้จากบริษัทประกันของโรง
พยาบาลบ�ารุงราษฎร์เพ่ิมข้ึนเป็น	13.8%	ของรายได้การ
ให้บริการรวมในปี	2560	จากเดมิท่ีมีสัดส่วนเพียง	11.9%	
ของรายได้การให้บริการรวมในปี	2555

คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	ณ	พฤศจิกายน	2561

สรุปการประเมินภาพทิศทางธุรกิจปี 2562สรุปการประเมินภาพทิศทางธุรกิจปี 2562
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ทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า	 ในปี2562	กลุ่ม
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับสุขภาพเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีโอกาส
เติบโตดีกว่าเศรษฐกิจ	 เน่ืองมาจากกระแสการต่ืนตัวและ
ใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้คนท�าให้ความต้องการสินค้า	และ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตใน
เกณฑ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง	 ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	 เพ่ือสุขภาพ	
บริการทางการแพทย์ท้ังเพ่ือการรักษาและการป้องกัน	
หรือแม้กระท่ังกระแสการให้ความส�าคัญ	 กับการเสริม
สร้างบุคลิกและความงาม	การจัดกิจกรรมกีฬา	 ธุรกิจ

ออกก�าลังกาย	เป็นต้น	ส�าหรับธุรกิจกลุ่มนี้	ที่หยิบยกมา	
คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงประเมินว่าจะยังมีแนวโน้ม
เติบโตจากการขยายกิจการ	 ของผู้ประกอบการและค่า
รักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามกลุ่มโรคท่ีปัจจุบัน
มีความซับซ้อนมากข้ึน	 ขณะท่ีความต้องการใช้บริการ
ทางการแพทย์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเม่ือประเทศไทย
กลังก้าวเข้าสู่	สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี	2565	
(ประชากรอายุ	65	ปีข้ึนไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	14	
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด)
 

ที่มา:	ศูนย์วิจัยกสิกร,	เปิดโผธุรกิจรุ่งปี	‘62

5 ธุรกิจรุ่ง

	สุขภาพ

	เทคโนโลยี

	ก่อสร้างภาครัฐ

	ท่องเท่ียว

	ค้าปลีก-ส่ง
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	 บริษัทฯ	อาจประสบภาวะการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในรัศมีประมาณ	10	กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริษัท	 โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบัง	 จังหวัด
สมุทรปราการ	และจังหวัดฉะเชิงเทรา	ซึ่งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดังกล่าว	ได้แก่

สภาวะการแข่งขัน

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาลใกล้เคียง ที่ตั้ง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์	ฮอสพิทอล	สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
โรงพยาบาลบางนา	5
โรงพยาบาลรัทรินทร์
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล	สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�้า
โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลบางนา	11
โรงพยาบาลศิครินทร์

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์ โรงพยาบาลชัยประชารักษ์
โรงพยาบาลบางนา	2
โรงพยาบาลเกษฒราษฏร์ฉะเชิงเทรา	(โสธราเวช)
โรงพยาบาลวิภารามอมตะ

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
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	 จากการท่ีมีจ�านวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งใน
พื้นที่เดียวกัน	เป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง	อย่างไร
ก็ตาม	 เม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ดังกล่าว	พบว่า	บริษัทฯ	 มีความได้เปรียบในหลายด้าน	
ได้แก่	
	 •	 บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทมีความ
เช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายด้าน	 และมีศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานอาทิเช่น	
	 -	 คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทมี
ความเช่ียวชาญด้านต่ออวัยวะโดยใช้กล้องจุลทรรศน	์
(Micro	Surgery)	 ท้ังน้ี	 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท	 เป็น
ศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ	 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาค
ตะวันออก
	 -	 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร	 ซ่ึงกลุ ่มบริษัท
สามารถให้บริการครอบคลุมต้ังแต่การตรวจวินิจฉัยเบ้ือง
ต้น	การใส่ขดลวดและท�าบอลลูนเพ่ือขยายหลอดเลือด

หัวใจ	 และการผ่าตัดหัวใจเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยหัวใจ	
ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
	 -	ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย	ซึ่งโรง
พยาบาลจุฬารัตน์	3	เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย		
								วิกฤติทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย	ของส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้น		
	 •	ความเพียบพร้อมท้ังในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสถานท่ี	 โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์มีความ
ทันสมัยและครบครัน	จ�านวนห้องตรวจผู้ป่วยและจ�านวน
เตียงผูป่้วยอยู่ในระดบัสูง	เพียงพอต่อการให้บริการท้ังผู้
ป่วยนอกและผูป่้วยใน	อีกท้ังการจัดบรรยากาศของสถาน
ที่ในโรงพยาบาลมีความสวยงาม	เป็นระเบียบ	และสะอาด
ปลอดภัย		
		 •	 ท�าเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่ม
บริษทั	ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน	ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถเดิน
ทางมาถึงได้อย่างสะดวกสบาย

	 สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง	 ท้ังด้านคุณภาพในการให้บริการ	 และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล	ดงั
น้ันเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน	ผู้บริหารของบริษัทฯ	 จึงได้มีการพัฒนาและปรับ
กลยุทธ์การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	ดังต่อไปนี้
 (1) การมีสถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
	 บริษัทฯ	มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมท้ังส้ิน	9	แห่ง	สถาน
พยาบาลและคลินิกอีก	4	แห่ง	ตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพ	
กระจายอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	
จังหวัดชลบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	และจังหวัดระยอง	รวมท้ัง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ	 (เขต
ประเวศ	และเขตลาดกระบัง)	ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม	
และเขตชุมชนท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	รวมท้ังอยู่ใกล้

กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถ
ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยท้ังผู้ป่วยท่ัวไป	 และผู้ป่วยตาม
โครงการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากน้ียัง
เครือข่ายของบริษัทฯยังส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด	(Economy	of	Scale)	ในประเด็นต่อไปนี้	
	 •	การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ	จากการใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการ
ตรวจรักษาบางรายการร่วมกัน	
	 •	 การบริหารสินค้าคงคลัง	 (Inventory	Manage-
ment)	 โดยการใช้ระบบการหมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์
ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา	 เพ่ือน�าสินค้ามาใช้ทดแทน
กันในกรณีขาดแคลน
	 •	การบริหารบุคลากรทางการแพทย์	บริษัทฯ	มีบุคลากร
ทางการแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสามารถหมุนเวยีน
ไปยังโรงพยาบาลอื่นในกลุ่ม	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

กลยุทธ์การแข่งขัน 
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 (2) การกระจายรายได้จากกลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลาย
	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากลูกค้าหลายกลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่ม
ลูกค้าท่ัวไป	อาทิ	 ลูกค้าเงินสด	 ลูกค้าคู่สัญญา	 ลูกค้า
กองทุนเงินทดแทนฯ	 เป็นต้น	 และกลุ่มลูกค้าโครงการ
สวัสดิการภาครัฐ	 ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายได้หลาก
หลาย	ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯมีความสม�่าเสมอ	และ
เป็นผลให้บริษัทฯ	บริหารและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	อย่างไรกต็าม	นโยบายหลักของบริษัทฯยัง
คงมุ่งเน้นการเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากลูกค้ากลุ่มท่ัวไป	
เน่ืองจาก	 เป็นกลุ่มท่ีมีอัตราก�าไรสูงกว่ากลุ่มลูกค้าตาม
โครงการสวัสดิการภาครัฐ	 ท้ังน้ี	 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	55	ในปี	2559	และในปี	2560	
และ	2561	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	58	และร้อยละ	63	ตาม
ล�าดับ	การที่สัดส่วนในปี	2560	และ	2561	เพิ่มขึ้นเพราะ
โรงพยาบาลเปิดให้บริการในส่วนของการขยายอาคารให้
รองรับการเติบโตของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ไตรมาส	1	ปี	2559	
ส่งผลให้รายได้และจ�านวนผูป่้วยท่ีเข้ารับการรักษาในกลุ่ม
ผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 โดยเม่ือพิจารณาจาก
ข้อมูลระหว่างปี	 	2557	ถึงปี	 	2561	รายได้จากกลุ่มผูป่้วย
ท่ัวไปเพ่ิมข้ึนจาก	1,363.26	ล้านบาท	เป็น	2,754.77	ล้าน
บาท	หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ	19.23	ต่อปี	บริษัทฯ	มีนโย
บายเพ่ิมจ�านวนผูป่้วยท่ัวไปโดยการเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการรักษาพยาบาล	การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
ทันสมัย	 รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้
บริการ	เช่น	การให้บริการศูนย์หวัใจครบวงจร	ศูนย์หลอด
เลือดสมอง	 ศูนย์มะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังใช้กลยุทธ์
การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าท่ัวไป	เช่น	การออก
บูธตามหมู่บ้านและการตลาดเชิงวิชาการผ่านการให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแล	 และการใช้ชีวิตท่ี 
ลดปัจจัยเส่ียง			รวมถึงการให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท�าประกัน
สุขภาพกับบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ	
 (3) คุณภาพการให้บริการ
	 คุณภาพการให้บริการเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญของ
ธุรกิจโรงพยาบาล	ซึ่งบริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของปัจจัยดังกล่าว	 โดยได้มีการก�าหนดเป็นนโยบาย
ส�าหรับการให้บริการ	 เพ่ือม่ันใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพดังนี้	
	 •	 การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน	สะดวก	 รวดเร็ว	 และ
ปลอดภัย	
	 •	 การประเมินผู ้ป่วย	 การวิเคราะห์	 การวินิจฉัย	
แผนการรักษา	และการประเมินซ�้าที่มีประสิทธิภาพ	
	 •	 การส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง	
	 •	การจ�าหน่ายผู้ป่วย	 รวมถึงการดูแลภายหลังจาก
การเริ่มรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง	
	 ซ่ึงทุกข้ันตอนจะต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้
ป่วย	 โดยใช้ก�าหนดมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก	
(World	Health	Organization	:	WHO)	ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพในกระบวนการดแูลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง	
โดยมีการจัดกิจกรรมทบทวนต่างๆ	 ต้ังแต่กิจกรรม
ทบทวนเวชระเบียน	 จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้
บุคลากรของบริษัทฯ	พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ	โดยเน้นผู้ป่วยเป็น
จุดศูนย์กลาง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังพยายามปลูกฝังให้
บุคลากรมีจิตบริการ	ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ	
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
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	 นอกจากนี้	จากการพัฒนายกระดับคุณภาพในการ
บริการอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้สถานพยาบาลในเครือขอ
งบริษัทฯ	ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	Hos-
pital	Accreditation	(HA)	โดย	ในปี	2555		และปี	2556	
โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	และโรงพยาบาลจุฬารัตน์	11		อินเตอร์	
ตามล�าดับได้รับการรับรองคุณภาพ	 	HA	ขั้นที่	 3	 และมี
การรับรองต่ออายุทุก	2	ปี	 และในปี	2557	 โรงพยาบาล
จุฬารัตน์	3	ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ	JCI	(Joint	Com-
mission	 Internation)	 จากสหรัฐอเมริกา	 	 และมีการ
รับรองต่ออายุทุก	3	ปี	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	 ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือความพร้อมในการ
จัดหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทันสมัย	และช่วยเพ่ิมความ
สามารถในการตรวจรักษาโรคให้ถูกต้องแม่นย�ามากย่ิง
ข้ึน	 อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับการสรรหาทีมแพทย์ผู้
เช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา	รวมท้ังทีมพยาบาลและ
บุคลากรสนับสนุน	 ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์	 เพ่ือ
ความพร้อมในการบริการรักษาตลอด	24	 ช่ัวโมง	 ท้ังน้ี	
บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็น
ประจ�า	 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่
มีหน้าท่ีตดิต่อกับลูกค้า	จะต้องเข้าอบรมความรู้ในการให้
บริการตามโปรแกรมที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง			
 (4) การก�าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล
	 บริษัทฯ	มีนโยบายก�าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้
สอดคล้องกับชนิดและความรุนแรงของโรค	และอยู่ในระดบั

ท่ีสามารถแข่งขันกบัโรงพยาบาลแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ได้	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านอัตราค่ารักษา
พยาบาล	 เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ
ในการให้บริการได้
 (5) การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
	 การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง	และช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ	 เพ่ือสร้างการ 
รับรู้ในความสามารถและคุณภาพการบริการให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย	โดยบริษัทฯ	ได้ออกบูธท�ากิจกรรม	รวม
ท้ังจัดงานนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ	 และ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง			
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังได้ตระหนักถึงบทบาทท่ีส�าคัญ
ต่อชุมชนและสังคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน	 ท่ี
มีหน้าท่ีตอบแทนต่อสังคม	ดังเห็นได้จากปรัชญาการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	“กลุ่มโรงพยาบาล
จุฬารัตน์เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงผลก�าไรเพียงอย่างเดยีว	แต่
ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม”	 โดย
ปรัชญาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดผ่าน
ทางการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐใน
โครงการเพ่ือสังคมต่างๆ	รวมท้ัง	ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมอยู่เป็นประจ�าและต่อเน่ือง	 ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดกัีบประชาชนในชุมชน		อาทิเช่น	โครงการหน่ึง
หม่ืนดวงใจถวายพ่อหลวง	โครงการheart	hero	เพ่ือช่วย
เหลือผู้ป่วยโรคหัวใจท่ีเข้าถึงบริการล่าช้า	 และการจัด
อบรมความรู้ด้านสุขภาพ	 ท้ังภายในโรงพยาบาลและ



6 7รายงานประจำาปี

2 5 6 1

สถานท่ีนอกโรงพยาบาล	 ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและ
พนักงานของบริษัทลูกค้า	อาทิเช่น	การจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ		การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ให้
กับบุคคลท่ัวไปรวมถึงเจ้าหน้าท่ีอสม.ทุกคนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
บริเวณโดยรอบของท่ีต้ังของโรงพยาบาล		สถานพยาบาล
และคลินิกในกลุ่มบริษัทฯ	 และ	การจัดอบรมให้ความรู้ใน
การเล้ียงลูกแก่มารดาท่ีตัง้ครรภ์โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน	 จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีเพ่ือตรวจ
รักษาประชาชนในชุมชน	 โครงการให้ความรู้การดูแล
สุขภาพในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนัก	อีกท้ัง	บริษัทฯ	
ยังได้พยายามปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิง
แวดล้อม	ให้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว	และเป็นหน้าที่ของทุกๆ
คนท่ีจะต้องเปล่ียนพฤตกิรรม	ในการลดการใช้ทรัพยากร
อย่างส้ินเปลือง	 รวมท้ังน�าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม	่
เป็นต้น	
  (6) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษัทฯ	ต้ังอยู่ใน
ท�าเลท่ีเหมาะสม	 โดยสถานท่ีต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น	 และอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรม	 ซ่ึงตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท�าให้
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบาย	 อีกท้ังยังมีการ
จัดสรรพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอย่างเป็นระเบียบ	นอกจากน้ี		
บริษัทฯมีCALL	CENTER	1609	พร้อมรถพยาบาลและ
ทีมงานท่ีมีความพร้อมในการเคล่ือนย้าย	 หรือส่ังการ
รกัษาในกรณีฉูกเฉนิ	ส�าหรบัการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยงั

โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที	นอกจากนี้	
จากการที่บริษัทฯ	มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งสิ้น	9	แห่ง	และ
มีสถานพยาบาลและคลินิกที่ด�าเนินการโดยบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยจ�านวน	4	แห่ง	ท�าให้ลูกค้ากลุ่มโครงการประกัน
สังคมได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการได้ทุกสถาน
บริการในกลุ่มบริษัท	
  (7) การควบคุมต้นทุน
	 เน่ืองจากรายได้จากลูกค้าโครงการประกันสังคม	
รัฐบาลได้ก�าหนดอัตราจ่ายเหมารายคนจากการจัดสรร
ตามนโยบายของภาครัฐ	ดังน้ัน	ผลการด�าเนินงานของ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว	 จึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
ควบคุมต้นทุนในการรักษาพยาบาล	โดยท่ียังคงคุณภาพ
การรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ก�าหนด
เป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์	 คือ	 การท�าให้ผู ้ป่วย
ปลอดภัยโดยไม่ส้ินเปลือง	 โดยได้จัดต้ังกิจกรรม	 “การ
ประกันคุณภาพที่ไม่สิ้นเปลือง”	และให้มีการทบทวน	รวม
ท้ังตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง	 โดยมีการ
ก�าหนดผู ้ รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 นอกจากน้ี	 ยังได้จัด
กิจกรรมพิเศษท่ีส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิด
เหน็	เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานและการ
ลดต้นทุน	อีกท้ังการที่	บริษัทฯ	มีโรงพยาบาลเครือข่าย
หลายแห่ง	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด	(Cost	and	Facili-
ties	Sharing)	จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์บางรายการร่วมกัน		
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 ยาและเวชภัณฑ์ 
	 ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
โรงพยาบาล	 ได้แก่	 ยาและเวชภัณฑ์	 ซ่ึงใช้ในการรักษาผู้
ป่วย	โดยฝ่ายเภสัชกรรมจะท�าหน้าท่ีรวบรวมปริมาณยา
และเวชภัณฑ์ท่ีต้องการ	 และส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซ้ือเป็นผู้
ด�าเนินการจัดหา	ซ่ึงแนวทางการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ขอ
งบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	2	วิธี	คือ	จัดซื้อผ่านระบบประมูล	
และจัดซื้อโดยตรง		
	 การจัดซ้ือผ่านระบบประมูล	บริษัทฯ	จะร่วมมือกับโรง
พยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯหลายแห่ง	
เพ่ือรวมปริมาณในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้อยู่
ในระดับสูง	ท�าให้สามารถเพ่ิมอ�านาจต่อรองด้านราคา
และเง่ือนไขทางการค้า	โดยบริษัทฯ	รับหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมปริมาณความต้องการยาและเวชภัณฑ์	
จากนั้น	บริษัทฯ	จะเชิญผู้จัดจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ยื่น
ซองประมูล	 โดยใช้วิธีการประกวดราคาผ่านระบบ
ออนไลน์	 และท�าการเลือกผู้จัดจ�าหน่ายท่ีเสนอราคาและ
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด	 จากน้ันจึงท�าสัญญากับผู้จัด
จ�าหน่ายที่ชนะการประมูล	ทั้งนี้	เพื่อความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการจัดซื้อ	บริษัทฯ	และโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วม
การจัดซ้ือ	ได้จัดต้ังคณะกรรมการร่วมส�าหรับประเมินและ
พิจารณาการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละคร้ัง	โดยคณะ
กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ	ที่
เข้าร่วมประมูล	ซ่ึงในการพิจารณาการประมูลในแต่ละคร้ัง	
คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมท้ังทางด้าน
ราคา	และคุณภาพตามมาตรฐาน	Good	Manufacturing	
Practice	(GMP)	ซึ่งช่วยส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม	โดยมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน

	 อย่างไรก็ตาม	ยาและเวชภัณฑ์บางส่วน	บริษัทฯ	จะ
จัดซ้ือโดยตรงจากผู้จัดจ�าหน่าย	ไม่ผ่านระบบประมูล	ซ่ึง
ส่วนใหญ่การจัดซ้ือวิธีน้ีจะใช ้กับการจัดซ้ือยาหรือ
เวชภัณฑ์ท่ีบริษัทฯมีปริมาณความต้องการใช้จ�านวนไม่
มาก	ผู้จัดจ�าหน่ายจึงไม่น�ายาหรือเวชภัณฑ์ดังกล่าว 
เข้าร่วมระบบประมูล	หรือเป็นยาท่ีเป็นลักษณะยาต้นแบบ	
(Original	Drugs)	ซ่ึงเป็นยาน�าเข้าราคาแพงท่ีต้องส่ังซ้ือ
เป็นกรณีเฉพาะ	
	 การบริหารจัดเก็บสินค้าคงคลังของธุรกิจโรง
พยาบาล	 เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญ	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ให้ความ
ส�าคัญมาโดยตลอด	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย
ส�ารองยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีความถี่ของการใช้สูง	ให้อยู่ใน
ระดับเพียงพออย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงมีการใช้ระบบการ
หมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์ระหว่างคลังยาในแต่ละสาขา	
เพ่ือน�ามาใช้ทดแทนกันในกรณีขาดแคลน	นอกจากน้ี	
บริษัทฯ	มีการจัดระบบดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อการ
รักษาคุณภาพ	โดยการควบคุมอุณภูมิและความช้ืนให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภัณฑ์น้ันๆ	และ
ท�าการป้องกันการสัมผัสกับแสงโดยตรง	 เพ่ือให้ยาและ
เวชภัณฑ์มีอายุการใช้งานตามที่ระบุ	ซึ่งอยู่ระหว่าง	2	–	5	
ปี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�าหน่าย	จึง
ได้รับบริการหลังการขายในระดับท่ีดี	 และมีการประกัน
คุณภาพยาและเวชภัณฑ์	 โดยสามารถเปล่ียนคืนได้หาก
มีปัญหาด้านคุณภาพ	รวมถึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกล้
หมดอายุได้
	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	มีการจัดท�ารายงานทุกเดอืนเพ่ือ
ติดตามปริมาณยา	รวมท้ังการบริหารยาใกล้หมดอายุ	
โดยกรณีท่ีมียาใกล้หมดอายุแต่ยังมีคุณภาพดีและอายุ
คงเหลือท่ีเหมาะสม	 จะมีการประชุมเพ่ือร่วมกันแก้ไข

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
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ปัญหาดังกล่าว	อย่างไรก็ตามยาบางประเภทที่กฎหมาย
ก�าหนดให้โรงพยาบาลต้องส�ารองยาดังกล่าวไว้	 และไม่
สามารถเปล่ียนคืนได้	ซ่ึงในกรณท่ีียาดงักล่าวจะหมดอายุ	
จะถูกส่งไปท�าลายตามขั้นตอนต่อไป		
	 บริษัทฯ	 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท้ังหมดจากผู ้จัด
จ�าหน่ายภายในประเทศ	 และมีการจัดส่งสินค้าภายใน	 3	
ถึง	7	วัน	หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจัดส่งให้ภายใน	24	
ชั่วโมง	 โดยทั่วไป	บริษัทฯ	ได้รับเครดิตทางการค้าจากผู้
จัดจ�าหน่ายระหว่าง	30	ถึง	90	วัน
	 ในด้านการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายนั้น	บริษัทฯ	พึ่งพิงผู้
จัดจ�าหน่ายแต่ละรายในระดับต�่า	 เน่ืองจากไม่มีผู ้จัด
จ�าหน่ายรายใดรายหน่ึงจัดหายาหรือเวชภัณฑ์ให้แก่
บริษัทฯ	 เกินกว่าร้อยละ	 30	 ของมูลค่าการซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ทั้งหมด	ในระหว่างปี	2559	–	2561	และ	บริษัทฯ	
ไม่มีข้อผูกพันการซ้ือยาหรือเวชภัณฑ์กับผู้จัดจ�าหน่าย
รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ	30	ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบ
ในอนาคต
 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
	 ในการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	ทา
งบริษัทฯ	 ได้จัดต้ังคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์	 	 ท�า
หน้าท่ีพิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือเคร่ืองมือทางการ
แพทย์	 โดยการเปรียบเทียบ	 ราคา	 คุณสมบัติ	 รวมท้ัง
เง่ือนไขทางการค้ากับผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย	 เพ่ือให้ได้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ	และเป็น
ไปตามมาตรฐาน	 Joint	Commission	 International	
(JCI)	และมาตรฐาน	Hospital	Accreditation	(HA)		ทั้งนี้	
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนจัดหา	ผ่าน
บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้แก่	บริษัท	ไทยแอมดอน	จ�ากัด		
ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางแพทย์จาก

ต่างประเทศ	 โดยเคร่ืองมือแพทย์ท่ีบริษัทฯจัดหาผ่าน
บริษัท	ไทยแอมดอนมีหลายประเภท	อาทิเช่น	เตียงไฟฟ้า	
เคร่ืองวดัอัตราการเต้นของหวัใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด	 เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	 การจัดซ้ือเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ผ่านบริษัทย่อยดังกล่าว	 ยังคงยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานของ	Joint	Commission	Interna-
tional	(JCI)	และมาตรฐาน	Hospital	Accreditation	(HA)	
เช่นเดียวกัน			
 บุคลากรทางการแพทย์ 
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มีบุคลากรทางการแพทย์รวมทุกสาขาจ�านวน	 3,420	
ท่าน	 	 ซ่ึงท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 สามารถจัดหาบุคลากร
ทางการแพทย์ผู ้เช่ียวชาญมาร่วมงานอย่างต่อเน่ือง	
เป็นผลจากการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ	มีสายสัมพันธ์ท่ี
ดี กับโรงเรียนแพทย์และสถานฝึกอบรมเจ ้าหน้าท่ี
พยาบาลหลายแห่ง	ซ่ึงบริษัทฯ	มีนโยบายรักษาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้ท�างานกับบริษัทในระยะยาว	 โดยการ
ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม	การให้ทุน
การศึกษาต่อแก่พนักงาน	 การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในองค์กรท่ีดี	 และการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเอ้ือเฟื้อเก้ือกูลกัน	อาทิเช่น	 บุคลากรอาวุโส
ให้การดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษา
ใหม่	เป็นต้น	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังมีหน่วยงานท่ีให้การ
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้ช่วยพยาบาล	ภายใต้การด�าเนิน
งานของโรงเรียนจุฬารัตน์	อินเตอร์	เฮลท์	ซ่ึงมีหน้าท่ีใน
การผลิตบุคลากรผู ้ช่วยพยาบาลเพ่ือป้อนให้แก่โรง
พยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษัท	ท้ัง	13	แห่ง	
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	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันในการเป็นองค์กรท่ีให้ความใส่ใจและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยนโยบายในภาพรวมของ 
บริษัทฯ	คือ	ลดปริมาณขยะ	ลดการใช้พลังงาน	ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์	บ�าบัดน�า้เสียให้มีคุณภาพ
มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ	เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในบริเวณโรงพยาบาล	รวมถึงรณรงค์ให้พนักงาน
และชุมชุนตระหนักและมีส่วนร่วมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
อย่างยั่งยืน
	 ในระหว่างเดอืนเมษายนของทุกปีบริษัทฯ	ได้จัดอบรม
และจัดนิทรรศการ	Green	Hospital	ขึ้น	ณ	โรงพยาบาล
จุฬารัตน์	 3	 เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลท่ัวไป	รวมถึงเพ่ือให้
พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน	
โดยเริ่มจากการรณรงค์การปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างของ
โรงพยาบาล	เพ่ือลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	 รวมถึงท�าให้อากาศบริเวณโดยรอบโรง
พยาบาลมีความสะอาด	 เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชน
โดยรอบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 วัสดุและของเสียอันตราย  
	 การจัดการขยะและของเสียอันตรายของกลุ่มโรง
พยาบาลจุฬารัตน์	 ท้ังวิธีการเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิ	
1,200	องศา	ท�าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ัน
บรรยากาศ		และวิธีการฝังกลบท�าให้เกิดก๊าซมีเทนในชั้น
บรรยากาศ	ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน	ส่ง
ผลให้เกิดภาวะโลกร้อน	 ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ตระหนักถึงสภาวะดังกล่าว	 จึงได้
ก�าหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพ่ือลด
ปริมาณการก�าจัดขยะและการลดการใช้พลังงานทุกชนิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน			โดยการจัดอบรมเพ่ือ
ให้ความรู้กับบุคคลากรทุกท่านในองค์กร	และจัดโครงการ
ต่างๆ	 เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเกิดการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมท่ีส่งผลในการท�าลายส่ิงแวดล้อม		
พร้อมจัดโครงการต่างๆเพ่ือรณรงค์อย่างต่อเน่ือง	อาทิ
เช่น	 รณรงค์การปลูกต้นไม้ท้ังภายในองค์กรและชุมชน	
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รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก	กล่องโฟมทุกชนิด	 	 รวม
ถึงเปล่ียนการใช้น�้ายาเคมีท่ีใช้ท�าความสะอาดมาเป็น
น�้ายาชีวภาพ			รณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้า	และลดการ
ถ่ายเอกสารโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาทดแทน	ส่งผล
ให้ลดทั้งปริมาณการใช้ผงหมึก	ลดการใช้ไฟฟ้า	ลดการ
ใช้กระดาษ	ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ	 และก�าหนดนโยบาย
เปล่ียนการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอล
อีดีเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า	 และลดความร้อน	 	 เพ่ิมสวิทซ์
กระตุกเปิดปิดไฟในส�านักงาน	ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับ
อากาศให้เป ็นค่าคงท่ี	 ลดการใช้ลิฟท์	 ป ิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช้งาน	และถอดปล๊ักเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิดหลังเลิกใช้งาน	รวมถึงรณรงค์การใช้รถทางเดยีวกัน
ไปด้วยกันเพื่อลดการใช้พลังงาน	เป็นต้น	
 การบ�าบัดน�้าเสีย
	 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทมีระบบการบ�าบัดน�้าเสีย	
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน�้าเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ก่อน

ปล่อยสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะ	 โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วเป็นประจ�า	 ซ่ึงค่า
พารามิเตอร์ต่างๆ	ท่ีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�าหนด	
	 บริษัทฯ	ผ่านการตรวจสอบประจ�าปีจากส�านักงาน
ประกันสังคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลใน
สังกัดส�านักงานฯ	 ทุกปีตลอดมา	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 มีการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียอย่างต่อเน่ือง	
เ พ่ือให ้ คุณภาพน�้า ท่ีผ ่านการบ�าบัดได ้มาตรฐาน
ปลอดภัยก ่อนปล ่อยสู ่สาธารณะ	 โดยน�้ า ท่ีผ ่าน
กระบวนการบ�าบัดบางส่วนจะถูกน�ามาใช้รดน�้าต้นไม้
และท�าความสะอาดลานจอดรถ
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ปัจจัยเสี่ยง บริษัทฯ	ยังมีหน่วยงานท่ีให้การฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล	
ภายใต้การด�าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์	อินเตอร์	เฮลท์	
เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทฯ	อีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
จากผู้ที่มาใช้บริการ
	 ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเส่ียงจาก
การถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือเครือญาติของผู้ป่วย		ซึ่ง
อาจเกิดจากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาไม่
เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว	
และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง	 ท้ังในส่วนของข้ันตอนการตรวจรักษา	 และการ
ประเมินผลการรักษาพยาบาล	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้จัดท�าแนวทาง
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ	ควบคู่ไปกับ
การบริหารความเส่ียงในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า	
ก่อนจะเกิดคดกีารฟ้องร้อง	ซ่ึงจะช่วยจ�ากัดผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	
บริษัทฯไม่มีคดฟ้ีองร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการ
ที่มีนัยส�าคัญแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการน�าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแพทย์
แตกต่างจากแนวทางของบริษัทฯ  
	 แพทย์เป็นบุคลากรหลักในการให้บริการทางการแพทย์	
โดยบริษัทฯ	 ได้ท�าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้	
“สัญญาการใช้คลินิคเพ่ือประกอบโรคศิลปะ”	 กับแพทย ์
ผู้เช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ	
ท้ังน้ีวัตถุประสงค์ของสัญญาเพ่ือให้แพทย์ใช้สถานท่ี	
เครื่องมือ	และอุปกรณ์	ของบริษัทฯ	เป็นคลินิคผู้ป่วยของ
แพทย์เพ่ือการตรวจรักษา	 และให้แพทย์แบ่งรายได้ให้
บริษัทฯ	โดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ	
ท้ังน้ีแพทย์จะเป็นผู้คิดค่ารักษาพยาบาลเองตามความ
ยากง่ายของโรค	 และมอบหมายให้บริษัทฯ	 เก็บค่ารักษา
พยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวมจ่ายให้กับแพทย์	 ท้ังน้ี
บริษัทฯ	จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็น
เพื่อการรักษาพยาบาล	
	 ท้ังน้ีหากพิจารณาตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร	
เก่ียวกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ในลักษณะ

	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต้องเผชิญกับปัจจัย
ความเส่ียงต่างๆ	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ		
ราคาหุน้ของบริษัทฯ	โดยปัจจัยความเส่ียงต่อไปน้ี	เป็นเพียง
ปัจจัยความเส่ียงส�าคัญบางประการท่ีอาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อบริษัทฯ	 ซ่ึงอาจก่อให ้ เกิดความเส่ียงใน 
การลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	ท้ังน้ี	อาจมีปัจจัย
ความเส่ียงอ่ืนๆ	ท่ีบริษัทฯ	ยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบัน 
และอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทฯ	เหน็ว่าไม่เป็น
สาระส�าคัญ	 ซ่ึงปัจจัยความเส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในอนาคตได้
 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์
	 การให้บริการทางการแพทย์	 จะต้องพ่ึงพาบุคลากร
ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพในสาขาต่างๆท่ีเกีย่วข้อง	ซ่ึงใน
ปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจ�านวนจ�ากัด	 	นอกจากน้ีใน
ปัจจุบัน	 ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการ 
ให้บริการทางการแพทย์	ท�าให้เกิดความต้องการบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพ	 และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร	 
ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา
ความรู้	 ความสามารถท่ีเหมาะสม	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 
อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการ
แพทย์ในด้านต่างๆ	ในอนาคต			
	 อย่างไรก็ตาม	ในอดตีท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	ยังมิได้ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด	
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน
และสวัสดิการท่ีเหมาะสม	รวมท้ังสร้างเสริมบรรยากาศ
และสุขอนามัยในการท�างานที่ดี	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังม ี
นโยบายในการฝึกอบรมและการให้ทุนการศึกษาต่อให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ	ซ่ึงหมายรวมถงึบุคลากรกลุ่มดงักล่าว	
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมทักษะในการท�างานและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆ	อันจะส่งผล
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร	 จากนโยบาย 
ดงักล่าว	บริษัทฯ	เช่ือว่าจะสามารถช่วยลดความเส่ียงจาก
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ลงได้	 นอกจากน้ี	
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เดียวกันกับบริษัทฯ	เงินค่าตรวจรักษาที่แพทย์ได้รับจาก
ผูป่้วยท่ีมารักษากับแพทย์จัดเป็นเงินได้ประเภทค่าตอบแทน
วิชาชีพอิสระภายใต้มาตรา	40	(6)	แห่งประมวลรัษฎากร	
เมื่อบริษัทฯ	 เก็บเงินค่าตรวจรักษา	หรือค่าธรรมเนียมบุ
คลากรรทางการแพทย์จากผูป่้วย	และจ่ายเงินได้ดงักล่าว
คืนให้แพทย์	บริษัทฯ	จึงไม่ต้องหกัภาษีเงินได้หกั	ณ	ท่ีจ่าย
จากแพทย์
	 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังมีการตีความในทาง
กฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับ
การจัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว	ดังน้ัน	
บริษัทฯ	อาจต้องมีความรับผดิในภาษีเงินได้หกั	ณ	ท่ีจ่าย
และเงินเพ่ิมภาษีอากรในกรณีท่ีกรมสรรพากรมีการ
วินิจฉัยเก่ียวกับภาษีของแพทย์แตกต่างออกไปในประเดน็
เก่ียวกับภาษีหัก	ณ	 ท่ีจ่าย	 ท้ังน้ีเพ่ือลดผลกระทบจาก
ปัจจัยความเส่ียงด้านภาษีอากร		บริษัทฯ	ได้ระบุในสัญญา
ระหว่างบริษัทฯ	 กับบุคลากรทางการแพทย์	 โดยให  ้
คู่สัญญาเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ประเมินภาษีเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดแก่บริษัทฯ	 อันเกิดจาก
กรณีภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
ให้บริการทางการแพทย์
	 ปัจจุบัน	การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
มีแนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน	จากการท่ีผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง	ซ่ึง
ท�าให้มีข้อได้เปรียบเร่ืองต้นทุน	รวมท้ังมีช่องทางการบริการ
ท่ีหลากหลาย	 และจากการท่ีมีผู้ประกอบการรายใหม่
ทยอยเข้าสู่ตลาดท�าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด
จากผู้ประกอบการรายเดิม	 ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวใน 
การแข่งขันด้านการให้บริการและการใช้นโยบายราคา 
เพ่ือดึงดูดลูกค้า	นอกจากน้ี	ผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าและการบริการภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)		อาจ
ส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยาย
ขอบเขตการให้บริการเข้ามาในประเทศไทย	ซึ่งปัจจัยการ
แข่งขันเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษัทฯ	อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	อาจประสบภาวะการแข่งขันกับ 
โรงพยาบาลเอกชนท่ีต้ังอยู่ในรัศมีประมาณ	10	กิโลเมตร
จากโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท	 โดยพ้ืนท่ีดังกล่าว
ครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศและ 

เขตลาดกระบัง	จังหวัดสมุทรปราการ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	 และจังหวัดระยอง	 ซ่ึงมี 
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีดงักล่าวหลายแห่ง	
ซ่ึงเป็นผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง	อย่างไรก็ตาม	 เม่ือ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงดงักล่าว	พบว่า	
บริษัทฯ	มีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้าน	ท้ังในส่วน
ของท�าเลท่ีต้ังของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ	รวมถึง
การให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความเส่ียงทางด้าน
การแข่งขันดงักล่าว	จึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ	ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีได้
มาตรฐานตามประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	
Hospital	Accreditation	(HA)		และ	Joint	Commission	
International	 (JCI)	 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ซ่ึง
โรงพยาบาล	จุฬารัตน์	3	อินเตอร์	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	
11	อินเตอร์	ตามล�าดับได้ผ่านการรับรองคุณภาพ		HA	
ขั้นที่	3	ขณะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	ได้รับ
การรับรองคุณภาพ	HA	
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ข้ันท่ี	 2	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	 อินเตอร์	 ได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพ	Joint	Commission	International	(JCI)	
ในเดือนเมษายน	2557	และในปี	2560	โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์	3	อินเตอร์	ได้ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล	Re-Accreditation	JCI	
(Joint	Commission	 International)โดยในการรับรอง
แต่ละคร้ังมีก�าหนดอายุรับรอง	 3	 ปี	 	 รวมท้ัง	 บริษัทฯ	 
ยังด�าเนินการขยายขอบเขตการให้บริการแพทย์เฉพาะทาง	
Excellent	Center		Specialist	Clinic	อย่างต่อเน่ือง	รวมถึง
ส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทย์ทางเลือก 
และการให้บริการด้านความงาม	 อาทิเช่น	 การจัดต้ัง 
ศูนย์หวัใจครบวงจร	ศูนย์มะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก	คลินิกการแพทย์แผนจีน	 ศูนย์ความงาม
และเลเซอร์	จุฬารัตน์-เรอนัวร์	รวมท้ังการให้บริการด้านสปา	
และนวดแผนไทย	 เป็นต้น	 ในปี	 2560	 ได้เปิดศูนย์รักษา 
ผู้มีบุตรยาก	IVF	Center		ณ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	
อินเตอร์	 	 และศูนย์ตาสุวรรณภูมิ	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	
1	ท้ังน้ีในส่วนของการควบคุมต้นทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการประมูลซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต	 (E-Procurement)	 ร่วมกับ 
โรงพยาบาลพันธมิตรอ่ืนๆ		ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมอ�านาจการ
ต ่อรองกับผู ้จ�าหน ่ายยาและเวชภัณฑ ์ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเส่ียงด้านการรบัช�าระค่ารกัษาพยาบาล
	 การให้บริการแก่ผู ้ป ่วยท่ัวไปท่ีเข ้ามารับบริการ 
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้สิทธิโครงการสวัสดิการ
ด้านสุขภาพภาครัฐ	บริษัทฯ	จะด�าเนินการรักษาพยาบาลแก่
ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณ
ในการให้บริการทางการแพทย์	 ซ่ึงส่งผลให้บริษัทฯ	 มี
ความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาล
ภายหลังการให้บริการได้ครบถ้วน	
	 ดังน้ัน	บริษัทฯ	 จึงด�าเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
กับผู้รับผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วง 
การรักษา	 อีกท้ังบริษัทฯ	 มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี	 
ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง	 และหาแนวทางป้องกัน	 
รวมท้ังหาทางออกท่ีเหมาะสมให้กับบริษัทฯ	 และผู้ป่วย 
ในกรณีท่ีเกิดปัญหาการช�าระค่ารักษาพยาบาลเพ่ือ 
ลดความเสี่ยงด้านนี้ลง
	 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหน้ีของ
บริษัท	พบว่าใน	ปี	2561	บริษัทฯ	มีลูกหนี้หลักได้แก่	ราย
ได้ค้างรับประกันสังคม	จ�านวน	612.26	ล้านบาท	 	 และ 
ลูกหน้ีการค้าจ�านวน	 327.20	 ล้านบาท	 ซ่ึงเกิดจาก
ส�านักงานประกันสังคมและกลุ่มบริษัทประกันชีวิตและ
ประกันภัยเป็นส่วนใหญ่	ซ่ึงลูกค้ากลุ่มดงักล่าวมีความเส่ียง
ในการช�าระหน้ีต�า่	บริษัทฯ	จึงมีความเส่ียงต�า่เกีย่วกับการ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
โครงการประกันสังคม
	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากค่าบริการทางการ
แพทย์ตามโครงการประกันสังคมเป็นสัดส่วนค่อนข้าง
สูง	ประมาณร้อยละ	36.2,	37.4 และ	31.97 	ตามล�าดับ
ของรายได้รวมในปี	2559	ปี	 2560	 และปี	 2561	ท�าให้
บริษัทฯ	 มีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคมของภาครัฐ	
อย่างไรก็ตาม	 ผู ้บริหารของบริษัทฯ	 เช่ือม่ันว่าระบบ
ประกันสังคมของประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพท้ัง
ในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมั่นคงด้านเงินกองทุน	
โดยแนวทางการเปล่ียนแปลงนโยบายจะเป ็นไปใน
ลักษณะการปรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเพ่ิมให้
มากย่ิงข้ึนเพ่ือสะท ้อนต้นทุนการให ้บริการแก ่ โรง
พยาบาลท่ีเข้าร่วมในระบบ	ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษัทฯ	ท้ังน้ี	
ผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ติดตามการปรับเปล่ียนนโยบาย
ภาครัฐอย่างใกล้ชิดผ่านทางชมรมโรงพยาบาลเพ่ือการ
พัฒนาระบบประกันสังคม	ท�าให้สามารถประเมินความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกัน
สังคม	 และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนท่ี
นโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

ความเสี่ยงจากการมีรายได้เหมาจ่าย
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
	 ในปี	2559,	2560	และ	2561	รายได้ค่าบริการทางการ
แพทย์ตามโครงการประกันสังคมของบริษัทฯ	 มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ	36.1	ร้อยละ	37.4	และร้อยละ	31.97	ของ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	ตามล�าดับ	
ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูง	 อย่างไรก็ตามจากการเข้าร่วม
โครงการประกันสังคมดังกล่าว	บริษัทฯ	มีความเสี่ยงอัน
เน่ืองมาจากบริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการให้
บริการรักษาพยาบาล	แต่รายได้ค่าบริการทางการแพทย์
จากโครงการประกันสังคมถูกก�าหนดโดยนโยบายภาค
รัฐและจ�านวนผูป้ระกันตนท่ีข้ึนทะเบียนกับโรงพยาบาล	ท่ี
อาจผนัแปรจากการย้ายถ่ินฐานของผูป้ระกันตนและการ
ย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้
เคียง	นอกจากนี้	รายได้ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับข้อมูลสถิติ
การให้บริการผูป่้วยภาระเส่ียง	และการให้บริการผูป่้วยใน
ท่ีป่วยด้วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
	 บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายบริหารจัดการลูกค้าโครงการ
ประกันสังคมโดยเน้นการบริหารต้นทุนการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการให้ความ
รู้เก่ียวกับสุขอนามัย	การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตน
เม่ือเจ็บป่วยในเบ้ืองต้นแก่กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกัน

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยสี�าหรับ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
	 การให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯได้มุ่งเน้นการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน	
ผ่านทางศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	ซ่ึงต้องพ่ึงพาเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ท่ีทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน	อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	
ซ่ึงอาจท�าให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด
มีการเปล่ียนเทคโนโลยีได้ง่าย	 รวมท้ังอาจมีค่าใช้จ่ายใน
การบ�ารุงรักษาสูง			ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ในเร่ืองน้ี	 และได้มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์
คุณสมบัติ	ประโยชน์จากการใช้งาน	และความคุ้มค่าของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน
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สังคมอย่างต่อเน่ือง	นอกจากน้ียังด�าเนินการกระจายจุด
ให้บริการตรวจรักษาผ่านทางคลินิกเวชกรรม	และสถาน
พยาบาลในเครือเพ่ือช่วยแก้ไขและดแูลผูป่้วยก่อนอาการ
จะลุกลามในขั้นร้ายแรง	รวมทั้งมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่
มีประสิทธิภาพท�าให้สามารถส่งตัวผู ้ป ่วยไปถึงโรง
พยาบาลในกลุ่มบริษัทซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ	และ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและ
ตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย		ส่งผลให้บริษัทฯ	
สามารถลดความเส่ียงท่ีผู ้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวจะมี
อาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง	หรือมีอาการโรคเรื้อรัง	ท�า
ให้บริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้
อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับรายได้เหมาจ่ายท่ีได้รับจาก
โครงการประกันสังคม	นอกจากน้ี	การท่ีส�านักงานประกัน
สังคมยังก�าหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมในกรณีการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคร้ายแรงท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง	 (ราย
ละเอียดเพ่ิมเติมตามหัวข้อ	 14	 การวิเคราะห์และค�า
อธิบายของฝ่ายจัดการ)	ท�าให้บริษัทฯ	ลดความเส่ียง
เร่ืองต้นทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้
ป่วยดังกล่าวลดลง
	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนรายได้จาก
กลุ ่มลูกค ้าท่ัวไปให ้มากข้ึน	 อันจะมีผลให ้บริษัทฯ	
สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีย่ิงข้ึน	 และส่งผลให้
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสังคมเร่ิมทยอยลด
ลง	 ท�าให้ความเส่ียงจากรายได้เหมาจ่ายดังกล่าวเร่ิม
ลดลงเป็นล�าดับ	

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯ	ด�าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม
โดยไม่เน้นพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมภายนอก	 โดย
จะด�าเนนิการกูย้มืเพิม่เตมิในช่วงเวลาทีม่โีครงการลงทนุ
ระยะยาวเป็นหลัก	 ท้ังน้ี	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	
บริษัทฯมียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือ
น�ามาใช้ในโครงการขยายอาคารเพ่ือรองรับจ�านวนผูป่้วย
ท่ีเพ่ิมข้ึน	ภายหลังการเบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว	บริษัทฯ	

อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ		
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มีนโยบายใช้เงินกู้ยืมในสัดส่วนต�่า
เม่ือเทียบกับเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 รวมท้ัง	 มี 
นโยบายพิจารณาจัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนต�่า	

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร 
	 บริษัทฯ	มีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่	ได้แก่	กลุ่มตระกูลพลัสสินทร์	
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี	2	หวัข้อ	7	ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู ้ ถือหุ ้น)	 โดย	 ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้น 
ล่าสุดเม่ือวันท่ี	 23	 สิงหาคม	 2561	 ถือหุ้นรวมกันใน
บริษัทฯ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อย	39.16	ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้ว	ซึ่งต�่ากว่าร้อยละ	50	จึงเป็นการลดความเสี่ยง
ข้างต้นลง	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถงึประเดน็ความ
เส่ียงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	 และ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบไปด้วยบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถ		โดยมีการแต่งต้ังบุคคลภายนอก
ท่ีเป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	4	ท่าน
จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด	12	ท่าน	 โดยกรรมการ
อิสระจ�านวน	3	ท่านรับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบ	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	และพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการท�ารายการระหว่างกัน	
ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นต่อไป

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่ใช้กับบริษัทในอนาคต
	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับควบคุมดูแล
โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอ่ืน	ๆ 	โดย
บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับสถานพยาบาล	
กฎหมายเก่ียวกับบริษัทและกฎหมายอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	และ
ติดตามและพิจารณาการเปล่ียนแปลงใด	ๆ 	ในการตคีวาม
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กฎระเบียบในปัจจุบัน	หรือการประกาศใช้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบใหม่ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากข้ึนท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	รวม
ถึงการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ	 (กกร.)	กระทรวงพาณิชย์	 เสนอขอเพ่ิมรายการ
สินค้าควบคุมยา	เวชภัณฑ์	และบริการทางการแพทย์เป็น
สนิค้าทีต้่องควบคมุราคาประจ�าปี	2562	โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมรายการสินค้าและ
บริการดงักล่าวเข้าเป็นสินค้าควบคุมตาม	พ.ร.บ.ว่าด้วย
ราคาสนิค้าและบริการ	พ.ศ.	2542	แต่ทั้งนีย้งัไม่มข้ีอสรปุ
ถึงเรื่องการก�าหนดราคา	(ณ	วันที่	22	มกราคม	2562)	
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้ด�าเนินการ	 และปฏิบัติตาม
มาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญอาทิ	
มาตรฐาน	JCI	(Joint	Commission	International)	และ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ	HA	(Hospital	
Accreditation)	 ซ่ึงก�าหนดให้บริษัทฯ	ด�าเนินการและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน	 เพ่ือควบคุมคุณภาพการรักษาผู้
ป่วย	และก�ากับดแูลความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมรวมถึง
ความเส่ียงในด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีอาจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

จ�านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

  1 กลุ่มพลัสสินทร์
           1.1 กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์
											1.1.1	คุณกรรณิกา	พลัสสินทร์*
											1.1.2	คุณณรัณ	รติพาณิชย์วงศ์
											1.1.3	คุณธัชชัย	รติพาณิชย์วงศ์

4,307,893,700
2,957,960,050
1,994,750,400
775,393,100
187,816,550

39.16
26.89
18.13
7.05
1.71

           1.2 กลุ่มพลัสสินทร์
											1.2.1	คุณเกรียงศักดิ์		พลัสสินทร์*
											1.2.2	คุณสุวิมล	อธิกิจ
											1.2.3	นายแพทย์ก�าพล	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

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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	1,100	ล้านบาท	เรียกช�าระแล้ว	1,100	ล้านบาท	แบ่งเป็น
หุน้สามัญจ�านวน	11,000,000,000	หุน้	มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ	0.10	บาท	(จดทะเบียนแก้ไขเม่ือวันท่ี	28	เมษายน	2558)

ผู้ถือหุ้น 

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

 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

จ�านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

  2 กลุ่มปัญญาพล
	 					2.1คุณอภิรุม		ปัญญาพล*
	 					2.2	คุณกอบกุล		ปัญญาพล*	

2,054,345,650
1,127,189,050
927,156,600

18.68
10.25
8.43

  3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 501,831,075 4.56

  4 คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63

  5 นายประชา ด�ารงค์สุทธิพงศ์ 246,121,700 2.23

  6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
     NOMINEES LIMITED

189,096,512 1.71

  7 กลุ่มอมรพิทักษ์กูล
											7.1	คุณยรรยง	อมรพิทักษ์กูล*
											7.2	น.ส.ศมล	อมรพิทักษ์กูล
											7.3	นายแพทย์ธเนศ	อมรพิทักษ์กูล
											7.4	นางอัญชลี	อมรพิทักษ์กูล

115,919,050
49,552,150
33,772,400
18,685,100
13,909,400

1.05
0.45
0.31
0.17
0.13

  8 กลุ่มภัยลี ้
	 					8.1	พลต�ารวจตรีสกล		ภัยลี้	
											8.2	พลต�ารวจเอกธวัชชัย	ภัยลี้	
											8.3	คุณฐิตยาภรณ์	ภัยลี้	
											8.4	คุณเสริมพล	ภัยลี้

108,104,550
64,300,000
26,704,550
8,750,000
8,350,000

0.98
0.58
0.24
0.08
0.08

  9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (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

หมายเหตุ : * ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
	 ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2561		ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	1	ได้พิจารณาความสัมพันธ์กับ
ผู้ถือหุ้นล�าดับท่ี	 2-11	ตามท่ีเปิดเผยข้างต้นแล้ว	 และยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	ที	่กจ.17/2551	เรือ่ง	การก�าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�านาจควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมทั้ง
ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตัวแทน	(Nominee)
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การออกหลักทรัพย์อื่น  

	 ไม่มี

นโยบายการจ่ายปันผล  

	 บริษัทฯ	 	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ	
หลังจากหักเงินส�ารองตามกฎหมายและเงินส�ารองอ่ืนๆ	 แล้ว	 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม	โดยจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการ	แผนการลงทุนขยายธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	สภาพคล่อง	และความ
จ�าเป็นอื่นๆ	ในอนาคต	ทั้งนี้	การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถื้อหุน้	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได้	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
ย่อยหลังจากหักเงินส�ารองตามกฎหมายและเงินส�ารองอื่นๆ	แล้ว	ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม	โดยจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการ	กระแสเงินสด	แผนการลงทุนขยายธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	เง่ือนไข
และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ	ที่บริษัทฯ	ผูกพัน	และความจ�าเป็นอื่นๆ	ในอนาคต

ปี 2559 2560 2561

ก�าไรสุทธิ(ล้านบาท) 564.28 565.44 633.87

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

เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.036 0.036 0.050

รวมจ�านวนเงินปันผลจ่าย
ทั้งสิ้น(ล้านบาท)

396.00 396.00 550.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ
ก�าไรสุทธิ*

ร้อยละ70 ร้อยละ	70 ร้อยละ	87

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ		รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก	การประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจ�าปีนั้นๆ		
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

	 รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ลงทุนและบรหิาร

ความเสี่ยง

จ�านวนเข้าร่วมประชุม /จ�านวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)

ปี 2561

1	นาย	เกรียงศักดิ์	พลัสสินทร์	* ประธากรรมการ
และประธากรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6/6

2	นายแพทย์	ก�าพล	พลัสสินทร์	* กรรมการและ
ประธานกรรมการ
บริหาร

6/6

3	นาย	อภิรุม	ปัญญาพล	* กรรมการ
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเสี่ยง	(แต่งตั้ง	
13	ธันวาคม	2561)

6/6

4	นายแพทย์วิชิต	ศิริทัตธ�ารง	* กรรมการ 4/6

5	นายแพทย์สุชาย	เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและ
กรรมการบริหารและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

6/6 1/1

6	นาง	กอบกุล	ปัญญาพล กรรมการ 6/6

7	นาย	ยรรยง	อมรพิทักษ์กูล กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	
และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

5/6 2/2 1/1

8	นางสาว	กรรณิกา	พลัสสินทร์ กรรมการและ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

5/6 1/1

9	นาย	มานิต	เจียรดิฐ	 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ	และ
กรรมการก�ากับดแูล
กิจการท่ีด	ีและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

6/6 5/5 2/2 1/1 2/2
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ลงทุนและบรหิาร

ความเสี่ยง

จ�านวนเข้าร่วมประชุม /จ�านวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)

ปี 2561

10	นาย	สมยศ	ญาณอุบล	 กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ	
และกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	และ
พิจารณาค่ตอบแทน	
และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

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

11	นาย	ชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	 กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ	
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

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

12	 นายแพทย์พินิจ	กุลละวณิชย์	 กรรมการอิสระ	และ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

4/6 2/2

13	นายแพทย์ยุทธนา	 
					สงวนศักดิ์โกศล

กรรมการบริหาร	และ
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเสี่ยง	(ด�ารง
ต�าแหน่งถึงวันที่	13	
ธันวาคม	2561)

1/1

14	แพทย์หญิงชุติมา	ปิ่นเจริญ กรรมการบริหาร	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

1/1

หมายเหตุ  * กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
	 นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์	นายเกรียงศักดิ์	พลัสสินทร์		นายแพทย์วิชิต	ศิริทัตธ�ารง	และนายอภิรุม	ปัญญาพล	
กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก	6	ชุด	ได้แก่	
	 1.)คณะกรรมการบริษัท																									
	 2.)คณะกรรมการบริหาร	
	 3.)คณะกรรมการตรวจสอบ
	 4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	 5.)คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
	 6.)คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง		
	 โดยคณะกรรมการของบริษัท	และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา	68	แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	โดยคณะ
กรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ก�าพล พลัสสินทร์

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จักการ
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศกัดิโ์กศล

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

คณะกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง
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1. คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มี	จ�านวน	12	ท่านประกอบด้วย
  รายชื่อ   ต�าแหน่ง
1.	นายเกรียงศักดิ์	พลัสสินทร์	 ประธานกรรมการ
2.	นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์			 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอภิรุม	ปัญญาพล		 กรรมการ
4.	นายแพทย์วิชิต	ศิริทัตธ�ารง	 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�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
	 กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพันบริษัทฯ	ประกอบด้วย	นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์	นายเกรียงศักดิ	์พลัสสินทร์		
นายแพทย์วิชิต	 ศิริทัตธ�ารง	 และนายอภิรุม	ปัญญาพล	กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกัน	 และประทับตรา
ส�าคัญบริษัท

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2547	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2547
	 1.	จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดอืนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	
	 2.	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง
	 3.	จัดให้มีการท�างบดลุและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ		ณ	วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ		ซ่ึงผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
	 4.	คณะกรรมการบริษัทจะมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	 ซ่ึงคณะ
กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�านาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร
	 ท้ังน้ี	คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ	 โดยมี
รายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร	ซ่ึงการมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะ
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เป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร	 สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริษัท																	
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดท�ากับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
	 5.	ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ		ควบคมุ	ก�ากบั	ดแูลการบรหิารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย	เว้นแต่ในเร่ืองต่อไปน้ี	คณะกรรมการต้องการ
รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด�าเนินการ	อันได้แก่	 เร่ืองท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้	
เช่น	การเพ่ิมทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ	 ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญให้แก่
บุคคลอื่น	หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ		การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ	
เป็นต้น
	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	อาทิเช่น	การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขาย
ทรัพย์สินที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 6.	 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน	 แต่งต้ัง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	 และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม
	 7.	ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
	 8.	กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ		หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน	หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ไม่ว่า
จะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น	เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
	 9.	กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบทันที	หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ	
ท�าขึ้น	หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	กรรมการจะต้องลาออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสาม	ถ้าจ�านวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม	กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ	นั้น	ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งนั้น	อาจจะได้รับเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้
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  2. คณะกรรมการบริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีคณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	4	ท่านประกอบด้วย
  รายชื่อ   ต�าแหน่ง
1.	นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์	 ประธานกรรมการบริหาร	
2.	นายแพทย์ยุทธนา	สงวนศักดิ์โกศล	 กรรมการบริหาร
3.	แพทย์หญิงชุติมา	ปิ่นเจริญ	 กรรมการบริหาร
4.	นายแพทย์สุชาย	เหล่าวีรวัฒน์	 กรรมการบริหาร
	 โดยมี	นางวันดี	พิศนุวรรณเวช	เป็น	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
  

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2547	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม		พ.ศ.	2547
	 1.	ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ	ตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	นโยบาย	ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ค�าสั่ง	และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทุกประการ
	 2.	พิจารณาก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		ก�าหนดแผนการเงิน	งบประมาณ	การ
บริหารทรัพยากรบุคคล	การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประชาสัมพันธ์	 เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป
	 3.	 มีอ�านาจแต่งตั้งและควบคุมก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะท�างานท่ีแต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้า
หมายที่ก�าหนด
	 4.	 พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ
	 5.	มีอ�านาจพิจารณา	อนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน	(Capital	Expenditure)	ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกิน	5	ล้านบาท
	 6.	อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส�าคัญๆ	 ท่ีได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
	 7.	มีอ�านาจพิจารณา	อนุมัติการกู้ยืมเงิน	การจัดหาวงเงินสินเช่ือ	หรือการขอสินเช่ือใด	ของบริษัทฯ		ในวงเงินส�าหรับ
แต่ละรายการไม่เกิน	5	ล้านบาท
	 8.	พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบริษทัฯ		การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผลประจ�าปี	เพือ่เสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
	 9.	ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	อ�านาจการบริหารองค์กร	รวมถึงการแต่งตั้ง	การว่าจ้าง	การโยกย้าย		การก�าหนด
เงินค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสพนักงาน	พนักงานระดับบริหาร	ซึ่งมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร	และการเลิกจ้าง
	 10.	ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด	
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร	 และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
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ยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข	บุคคลที่ได้รับมอบหมาย	หรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร
	 11.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ	ไป
ท้ังน้ี	อ�านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง	หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร	หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัด
แย้งกับบริษัทฯ	หรือบริษัทฯ	ย่อย	ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดงักล่าวตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
	 การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น	คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท�าได้	 เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป
 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 กรรมการบริหารซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก	

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	3	ท่านประกอบด้วย
  รายชื่อ   ต�าแหน่ง
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�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2555	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม		พ.ศ.	2555
	 1.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	
	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	
เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.	สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 4.	พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ		และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้อบบัญชี	รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง
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	 5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ		
	 6.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ		ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	
	 •	ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 •	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 •	ความเห็นหรือข้อสังเกต	โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)	
	 •	 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได ้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 7.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งต้ังต่อไปตาม
วาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
				คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ		ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	5	ท่านประกอบด้วย
  รายชื่อ   ต�าแหน่ง
	 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�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม		พ.ศ.	2559	
	 1.	 เสนอแนะโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวมถึง
ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	 และ
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กรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ตามโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้	
	 2.	พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง	รวมทั้ง
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
	 3.	เสนอนโยบายและแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทน	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินส�าหรับคณะกรรมการ	คณะ
กรรมการชุดย่อย	 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	 และบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
	 4.	เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพ่ือน�าไปประเมินประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการในองค์รวม	
	 5.	ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อก�าหนดการให้โบนัส	โครงสร้างเงินเดือน	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	และ
การขึ้นเงินเดือนประจ�าปีของบริษัท	โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
	 6.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว	ๆ	ไป

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	4	ท่านประกอบด้วย
  รายชื่อ   ต�าแหน่ง
	 1.นายเกรียงศักดิ์		พลัสสินทร์	 ประธานกรรมการ
	 2.นายมานิต		เจียรดิฐ	 กรรมการ
	 3.นายชยวัฒน์		พิเศษสิทธิ์	 กรรมการ
	 4.นายสมยศ		ญาณอุบล	 กรรมการ
	 โดยมี	นางวันดี	พิศนุวรรณเวช	เป็น	เลขานุการคณะกรรมการ

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม		พ.ศ.	2559		
	 1.	ก�าหนดและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 2.	ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ
	 3.	ทบทวนหลักการก�ากับดแูลกิจการของบริษัท	จริยธรรมทางธุรกิจ	จรรยาบรรณพนักงาน	ข้อพึงปฏิบัติท่ีส�าคัญ	
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน	เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท
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	 4.	รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดต่ีอคณะกรรมการบริษัท	และก�าหนดแนวทางในการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดใีนแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี
	 5.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว	ๆ	ไป

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 และกรรมการก�ากับดูแลกิจการอาจได้รับ
แต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ		ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	6	ท่านประกอบด้วย
  รายชื่อ   ต�าแหน่ง
	 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�ารงค์ต�าแหน่งประธานกรรมการฯ	ถึงวันที่	13	ธันวาคม	2561)

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม		พ.ศ.	2559		
	 1.	ก�าหนดกลยุทธ์	เป้าหมาย	นโยบาย	แผนการลงทุน	และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน
	 2.	 พิจารณากล่ันกรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน	 	 ความเหมาะสม		 
ความเป็นไปได้	ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทุน	และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ		ซ่ึง
โครงการลงทุนหมายความรวมถึง		งบประมาณการลงทุนประจ�าปีของบริษัท	(Capital	Expenditure)	โครงการ
ขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล	 การลงทุน	 และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ	 ธุรกิจ	 หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท	
บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน�าเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
	 3.	พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท		เพ่ือประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท
	 4.	ตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินผลโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน	และรายงานคณะกรรมการ	เพ่ือรับ
ทราบ	รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน
	 5.	ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน	รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร	ท้ังความเส่ียงจากภายนอก
และภายในองค์กร	
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	 6.	ก�าหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนงาน
ต่างๆ	ขององค์กรตามความรับผิดชอบ	
	 7.	 พัฒนาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องตาม
นโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ
	 8.	รายงานความเส่ียงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท
	 9.	ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว	ๆ	ไป

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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ผู้บริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวน	6	ท่าน		ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

จ�านวนประชุมทั้งหมดใน
ปี (ครั้ง)

ปี 2561

นายแพทย์ ก�าพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

24/24

นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	

และกรรมการบริหาร

24/24

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์

และกรรมการบริหาร

24/24

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์
และกรรมการบริหาร

24/24

นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	และเลขานุการ

กรรมการบริหาร

24/24

นางประคอง  วิจักขโนดม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 24/24

ขอบเขตอ�านาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอ�านาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ	มี
อ�านาจอนุมัติการซ้ือทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน	2	ล้านบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ	
หากเกินจากวงเงิน	2	ล้านบาทให้น�าเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร	มีอ�านาจอนุมัตกิารซ้ือทรัพย์สินถาวร
หรือโครงการในวงเงินไม่เกิน	5	ล้านบาทต่อหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ	ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ใน
งบประมาณการลงทุนประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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เลขานุการบริษัท 
 
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้	นางวันดี		พิศนุวรรณเวช	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	30	
พฤศจิกายน	2555	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2555	เมื่อวันที่		30	พฤศจิกายน	2555		และก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้		ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย	ข้อ
ก�าหนด	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัทที่คณะกรรมการจะต้องทราบ	และติดตามดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติกรรมการ	และให้การเปิดเผยให้มีการปฎิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	ดูแล
ให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 1.	ทะเบียนกรรมการ
	 2.	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ
	 3.	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น
	 4.	รายงานประจ�าปีของบริษัท
	 5.	รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	
	 โดยคุณสมบัติของผูด้�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทจบการศึกษาระดบับัญชีหรือกฎหมายและได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ	โดยได้มีการเสนออนุมัตต่ิอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท		ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของโบนัส		และเบ้ียประชุมรายคร้ัง		และคณะกรรมการตรวจ
สอบ	 ซ่ึงจ่ายในรูปแบบของเบ้ียประชุมรายคร้ัง	 	 โดยจ�านวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน	และอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส่วนคณะ
กรรมการบริหารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงานของผู้
บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัท
	 ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี	2561	ซ่ึงได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมผุถื้อหุน้	บริษัทได้เปิดเผยจ�านวน
เงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ดังนี้
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รายชื่อ
กรรมการ

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

กร
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กา
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อบ
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รม
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ูแล
กิจ
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ี่ดี

กร
รม

กา
รส

รร
หา

แล
ะ

พ
ิจา

รณ
าค

่าต
อบ

แท
น

กร
รม

กา
รล

งทุ
นแ

ละ
กา

รบ
รหิ

าร
คว

าม
เส

ีย่ง

โบ
นัส

ปร
ะจ

�าป
ี

รวม

1	นายเกรียงศักดิ์			
			พลัสสินทร์

ประธานกรรมการ	
และประธากรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

180,000 - 20,000 - - 250,000 450,000

2	นายแพทย์ก�าพล			
			พลัสสินทร์

กรรมการ	และ
ประธานกรรมการ
บริหาร

120,000 - - - - 210,000 330,000

3	นาย	อภิรุม				
			ปัญญาพล

กรรมการ	 120,000 - - - - 210,000 330,000

3	นาย	อภิรุม				
			ปัญญาพล

กรรมการ - - - - - - -

4	นายแพทย์วิชิต	
			ศิริทัตธ�ารง	

กรรมการ 80,000- - - - - 210,000	 290,000

5	นายแพทย์สุชาย
			เหล่าวีรวัฒน์	

กรรมการ	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

120,000	 - - - 10,000	 210,000	 340,000	

6	นาง	กอบกุล	
		ปัญญาพล

กรรมการ 120,000	 - - - - 210,000 330,000	

7	นาย	ยรรยง	อมร
			พิทักษ์กูล	

กรรมการ	และ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

100,000	 - - 10,000 10,000 210,000	 330,000	

8	นางสาว	กรรณกิา	
			พลัสสินทร์	

กรรมการ	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความ
เสี่ยง

100,000	 - - - 10,000	 210,000 320,000	

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 	ประกอบด้วยเบ้ียประชุม	 ซ่ึงจ่ายตามจ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม	 และโบนัสประจ�าปีท่ีค�านวณ
จ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	ดังนี้	(หน่วย:	บาท)	



9 5รายงานประจำาปี

2 5 6 1

รายชื่อ
กรรมการ

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561
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รวม

9	นาย	มานิต	
			เจียรดิฐ		*

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ	และ
กรรมการอิสระ	และ
กรรมการก�ากับดแูล
กิจการท่ีด	ีและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

120,000	 150,000	 10,000	 10,000	 - 210,000	 500,000	

10	นาย	สมยศ				
			ญาณอุบล	*

กรรมการตรวจ
สอบ	และกรรมการ
อิสระ	และกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่
ดี	และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความ
เสี่ยง

120,000	 100,000	 10,000	 10,000	 10,000	 210,000 460,000	

11	นาย	ชยวัฒน์	
					พิเศษสิทธิ์	*

กรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการอิสระ	
และกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	และ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

120,000 100,000	 10,000	 10,000	 - 210,000 450,000	

12	นายแพทย์พินิจ	
					กุลละวณิชย์	*

กรรมการอิสระ	และ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	

100,000	 - - 20,000	 - 210,000	 330,000	
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รวม

13	นายแพทย์
					ยุทธนา	
					สงวนศักดิ์โกศล

ประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง

- - - - 20,000	 - 20,000	

14	แพทย์หญงิ	ชุติมา		
					ปิ่นเจริญ

กรรมการลงทุนและ
การบริหารความ
เสี่ยง

- - - - 10,000	 - 10,000	

15	แพทย์หญิง
					รุ่งอรุณ		
					สันทัดกลกาล

กรรมการ	 - - - - 10,000	 - 10,000	

รวม - 1,400,000 350,000 60,000 50,000 80,000 2,560,000 4,500,000 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทน	ประกอบด้วย		เงินเดือนและโบนัส	ให้กับผู้บริหาร	จ�านวน	
5	รายรวมทั้งสิ้น		12.46	ล้านบาท		นอกจากนี้บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับ
ผู้บริหารจ�านวน	4	ราย	รวมทั้งสิ้น	20.79		ล้านบาท	

หมายเหตุ :	ผู้บริหาร	จ�านวน	4	ท่าน	 ในปี	 2561	 ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีเน่ืองจากต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได ้
อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

 (2) ค่าตอบแทนอื่น 
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
	 บริษัทฯ	ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบนอกจากท่ีได้เปิดเผยไว้ในตาราง
ด้านบน	ส่วนค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริหาร	บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3	ของเงินเดือน	 โดย 
ในปี	2561	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	5	ราย	รวมทั้งสิ้น	0.09	ล้านบาท	
	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร	ซึ่งได้แก่	รถประจ�าต�าแหน่ง	โทรศัพท์มือถือ	รวมทั้งค่า 
ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจ�าต�าแหน่งและโทรศัพท์มือถือ		เช่น	ค่าน�้ามันรถ	และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน	เป็นต้น	

 บุคลากร
	 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด	3,420	คนโดยในปี	 2561	บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมท้ังส้ิน	 	656.33	
ล้านบาท	ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกัน
สังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		เป็นต้น	นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทรวม	611.19		ล้านบาท
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จ�านวนแพทย์ พนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

บริษัทโรง

พยาบาล

จุฬารัตน์

จ�ากัด

บริษัทคอนวี

เนียนซ์ฮอส

พิทอลจ�ากัด

บริษัท

บางปะกงเวช

ชกิจจ�ากัด

บริษัทโรง

พยาบาลชล

เวชจ�ากัด

บริษัท สัตย

บุตร 

อินเตอร์

เนชั่นแนล 

จ�ากัด

บริษัท โรง

พยาบาล

จุฬารัตน์ 

อาคเนย์ 

จ�ากัด

บริษัท โรง

พยาบาล

รวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา 

จ�ากัด

บริษัท ไทย

แอมดอน 

จ�ากัด

รวม

แพทย์ประจ�า 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

16 10 11 2 3 3 3 - 48

พนักงานอื่นๆ 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

		 บริษัทฯมีการเพ่ิมจ�านวนแพทย์และพนักงาน	เพ่ือรองรับแผนการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ	ตามโครงการต่างๆ	ได้แก่
โครงการเพ่ิมอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	
และโครงการเพิม่อาคารโรงพยาบาลจฬุารตัน์ชลเวช	ทีแ่ล้วเสรจ็ในปี	2559	และปี	2560	ตามล�าดบั	และในปี	2559	มกีาร
รับโอนกิจการบริษัท	สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง)
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	 บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกราย	ซ่ึงรวมท้ังผูถื้อหุน้รายใหญ่	และ	ผูถื้อหุน้รายย่อย	
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ทั้งใน
ฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท	
เช่น	สิทธิในการซื้อ	ขายโอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่	สิทธิ
ใ นการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท	 สิทธิต่างๆ 
ในการประชุมผูถื้อหุน้	สิทธิในการได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของ
บริษัทอย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	ทันเวลา	ผ่านช่องทางที่
เ ข้าถึงได้ง่าย	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	สิทธิในการ
ร่วมตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญของบริษัท	 เช่น	การเลือกต้ัง
ก รรมการ	 การอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อ
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ	ข้อบังคับของบริษัท	เป็นต้น
	 ในปี	2561	บริษัทได้ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการ
ส่งเสริม	 และอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ดังนี้
	 1.	บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าส�าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปีของบริษัท	 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
ความรู้	ความสามารถ	และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรับ

การก�ากับดูแลกิจการ

การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
ท่ีจะมีการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นข้ึน	 โดยผู ้ถือหุ ้น
ส ามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท
	 2.	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้า	เพ่ือแจ้งวาระการประชุม	พร้อมความคิดเหน็ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ	รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ	
เพ่ือให้ผูถื้อหุน้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ	และเพ่ือให้
ผูถื้อหุน้สามารถใช้สิทธิได้เต็มท่ี	 โดยได้ช้ีแจงรายละเอียด
ของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	 เพ่ือ
รักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมท้ังสิทธิออกเสียงลงมติ
ของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน	 นอกจากน้ี	 เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกให้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท	โดยในกรณีของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุม 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมปี	2561	อย่างน้อย	30	วัน
	 3.	บริษัทน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่
ได้จ่ายให้กรรมการ	ได้แก่	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	รวมถึง
อัตราจ่ายเบ้ียประชุมต่อคร้ังและจ�านวนคร้ังท่ีจัดประชุม
ท้ังปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพ่ือให ้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Code	of	Best	Practice)	 เพ่ือ 
เสริมสร้างความโปร่งใส	และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		อันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุน	 และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย	ดังน้ัน	คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�าหนดนโยบายและหลักการการก�ากับดูแล
กิจการ	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดท�าและอนุมัตินโยบาย	ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดซ่ึีงก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยหลักการการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ	
ครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	ดังนี้	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
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ผูถื้อหุ้นได้เหน็ยอดค่าตอบแทนเบ้ียประชุมรวมท่ีจ่ายท้ังปี
และน�าเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บ�าเหน็จ	โดยมีหลักเกณฑ์
พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บ�าเหน็จ	ประจ�าปีตามผลประกอบ
การ	ในจ�านวนวงเงินรวมท้ังส้ินไม่เกินวงเงินท่ีน�าเสนอต่อปี
และให้ค�านวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง		เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติ
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี	 และในปี	 2561	
บ ริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพ่ิมในกรณี 
ค่าตอบแทนท่ีไม่มีการจ่าย	 ให้ระบุทุกคร้ังว่าไม่มี	 เช่น	 
ค่าตอบแทนประจ�า	 และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	 บริษัทไม่มี
นโยบายจ่ายให้กรรมการ
	 4.	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วย
ตนเอง	ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ	หรือบุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทน	 และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แ บบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ 
นัดประชุม	 นอกจากน้ีผู ้ถือหุ ้นสามารถ	 Download	
หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
	 5.	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม	
บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด	พร้อม
จัดท�าบัตรลงคะแนนส�าหรับแต่ละวาระ	 เพ่ือให้ข้ันตอนใน
การลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว	และถูกต้อง	และภายหลังเปิดประชุมแล้ว	ผู้ถือหุ้น
ส ามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการ
ป ระชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในวาระท่ียังไม่ได้ลงมติ	
นอกจากนี้	เมื่อจบการประชุม	ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจ
สอบรายละเอียดของการลงมติได้
	 6.		ก่อนเร่ิมเข้าสู่การประชุมตามวาระ	ประธานกรรมการ	
ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม	 ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บ ริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออก
เ สียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม	 และระหว่างการ
ประชุมผูถื้อหุน้ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้	ผูถื้อหุน้
ทุกรายสามารถเสนอแนะ	ซักถาม	และเสนอข้อคิดเห็นได้
ทุกวาระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดใน
เร่ืองต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ	โดย
ประธานและผูบ้ริหารจะให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม	และ
ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
	 7.	 เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมท่ีถูกต้อง	
ครบถ้วน	โดยบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วันหลังการ
ประชุม	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

	 บริษัทมุ่งม่ันในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึน
กับผูถื้อหุน้ทุกราย	ทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่	
ผู้ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุนสถาบัน	หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	
โดยได้ด�าเนินการต่างๆ	เช่น
	 1.	มีช่องทางให้ผูถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอเร่ืองท่ี
เหน็ว่าส�าคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท	และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ค วามสามารถ	 และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศแจ้ง
ให้ทราบโดยท่ัวกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และในเว็บไซต์ของบริษัท	และกรรมการอิสระ
จ ะเป็นผู้กล่ันกรองและเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุม
กรรมการเพ่ือพิจารณาก�าหนดเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
	 2.	ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุน้ได้ด้วยตนเอง	บริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะส�าหรับ
ก ารประชุมผู ้ถือหุ ้นโดยมีรูปแบบท่ีผู ้ถือหุ ้นสามารถ
ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ	ตามแบบท่ี
กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดโดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น	และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน	
เป็นผู้รับมอบอ�านาจในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นทาง
เลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
	 3.	ในการประชุมผูถื้อหุน้	การประชุมเป็นไปตามล�าดบั
วาระการประชุม	โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ	 และไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล
ส�าคัญในท่ีประชุมอย่างกะทันหนั
	 4.	บริษัทให้ความส�าคัญในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	
หรือรายการระหว่างกัน	 และมีการด�าเนินการตามหลัก

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 รวมถึงข้อก�าหนดและหลัก
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดัง
กล่าว	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
จะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ

	 5.	บริษัทมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน	โดยมีราย
ละเอียดตามหมวด	การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง	 และจัดให้กรรมการ	 และผู้บริหารของ
บริษัทรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ต่อคณะส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันท�าการ

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทยึดม่ันในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย	 เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน	 อันจะส่งผลถึง
ความม่ันคงและด�าเนินธุรกิจไปได้ตามท่ีคาดหวัง	 และมี
ความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติต่อ	ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่าง
ยุติธรรม	ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้
 ผู้ถอืหุน้:	นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐาน	สิทธิท่ีก�าหนด
ไว้ในกฎหมาย	ข้อบังคบับริษทั	เช่น	สิทธิในการตรวจสอบ
จ�านวนหุน้สิทธิในการรับใบหุน้	สิทธิในการเข้าประชุมผูถื้อ
หุน้และออกเสียงลงคะแนน	สิทธิในการแสดงความคิดเหน็
อย่างอิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับผล
ตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว	บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้
ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน	ทันเวลาและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ใน
การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ	 เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น
 ลูกค้า/ผู้ป่วย:	 บริษัทให้บริการแก่ผู ้ป่วยอย่างมี
จริยธรรมและในระดบัคุณภาพท่ีสูงสุด	โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย	และประสิทธิภาพ
ในการให้บริการเป็นส�าคัญ	คณะกรรมการความเส่ียง
ของโรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย	
นอกจากน้ี	โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง	 โดยค�านึงถึงความ
ต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย	พร้อมท้ังรับข้อร้อง
เรียนของผู้ป่วย	นอกจากน้ี	 บริษัทมีโครงการวัดระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า/ผูป่้วย	ท่ีมีต่อโรงพยาบาล	โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบและ
คุณภาพการบริการ
 พนักงาน:	บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่
มีคุณค่า	ดังน้ันจึงให้โอกาสในการท�างานท่ีเท่าเทียมกัน	
และมีมาตรการท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมท้ังแผนระยะ
ส้ันและแผนระยะยาว	 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดท�า

กระบอกเงินเดือนรายต�าแหน่ง	รายบุคคล		และการจัดท�า
เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ	(Career	path)		ให้กับพนักงาน			
รวมท้ังจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดท�า
แผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล	 (Individual	
Development	Plan:	 IDP)	 เพ่ือสร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจ	 และ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ	 ให้
พร้อมในการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
	 ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานได้จัดท�า
แผนการฝึกอบรมอย่างสม�า่เสมอ	เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ	 ทักษะการปฏิบัติงาน	 ทักษะการบริหาร	
ตลอดจนทักษะทางเทคนิค	 เพ่ือให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดยก�าหนด
ให้พนักงานวิชาชีพต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	
25	ช่ัวโมงต่อคนต่อปี	และบริษัทฯได้จัดฝึกอบรมพนักงาน
วิชาชีพพยาบาลร่วมกับสภาการพยาบาลเพ่ือนับเป็น
ช่ัวโมงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ	ผู้เข้าอบรม
สามารถน�าไปนับเป็นจ�านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมใน
วิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีน้ันๆได้อีกด้วย		ในส่วนของ
พนักงานสนับสนุนท่ัวไปต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	
18	 ช่ัวโมง	 ต่อคนต่อปี	 	 แผนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานได้จัดท�าข้ึนทุกปีต่อเน่ืองและ
สม�า่เสมอและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มของบริษัท				
	 นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมผูบ้ริหารพบพนักงานซ่ึง
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเหน็และเสนอข้อร้อง
เรียนกับผู้บริหารโดยตรง	 และโครงการข้อเสนอแนะและ
นวัตกรรม	 ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท�างานและการให้
บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	พร้อมจัดเวทีน�าเสนอผล
งานผ่านนิทรรศการนวัตกรรมท่ีจัดข้ึนปีละหน่ึงคร้ังเพ่ือ
ให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปล่ียนเรียนรู	้	
รวมทั้งบริษัทมีนโยบายจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร	
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Organization	Development	 ทุกปี	 และกิจกรรมเชิดชู
เกียรติพนักงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่
พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน	
	 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน	 โดยบุคลากรต้องได้
รับการตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานและมีภูมิคุ้มกัน
โรคท่ีจ�าเป็น	เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดแีละปลอดภัยจาการติด
เช้ือด้วยโรค	ท่ีป้องกันได้ด้วยวคัซีน	รวมท้ังต้องได้รับการ
ตรวจร่างกายประจ�าปีเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ	 ในแต่ละ
ปีพนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีแยกตาม
อายุ	และความเส่ียง			หลังจากน้ันหน่วยงานอาชีวอนามัย
ร่วมกับฝ่ายบุคคลก็จะน�าผลการตรวจสุขภาพมาจัดกลุ่ม
พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ	เช่น	
เบาหวาน	ความดัน	 ฯลฯ	 เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจและแนวทางการลดความเส่ียง	 จากน้ันก็จะมี
การติดตามผลเพ่ือประเมินซ�้าและให้ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมเติมจนกว่าผลการตรวจจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติหรือ
สามารถควบคุมได้	 นอกจากน้ันบริษัทมีนโยบายให้
พนักงานทุกคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี	 เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด	
	 ส่วนเร่ืองการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยจากการท�างาน	 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม	เพ่ือท�าหน้าท่ี
ส�ารวจและค้นหาสภาพแวดล้อมการปฏิบัตงิาน	ตลอดจน
ความปลอดภัยท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 รวม
ถงึปัจจัยเสีย่ง		เพือ่น�ามาจดัท�าแผน/มาตรการต่างๆเพือ่
ป้องกันหรือลดความเส่ียง	โดยมีการตดิตามทุกเดอืนโดย
คณะกรรมการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม	 และมี
การน�าเสนอผลการด�าเนินงานทุก	3	เดือน	ทุก	6	เดือน	
รวมถึงการทบทวนแผนประจ�าปีอย่างต่อเน่ือง	ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบผลการด�าเนิน
การ	 (นโยบายเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงานเป็นหน่ึงในมาตรฐาน	HA	:	Hos-

pital	Accreditation	/JCI	Joint	commission	interna-
tional	 standard	 ท่ีให้ความส�าคัญอย่างมากในการ
รับรองมาตรฐาน)				
	 บริษัทเช่ือว่าประสิทธิภาพในการท�างานท่ีด	ี ย่อมเกิด
จากความผกูพันต่อองค์กรของพนักงาน	 จึงมุ่งม่ันในการ
สร้างและมีการส�ารวจความผกูพันของพนักงานต่อองค์กร
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงการด�าเนินการของบริษัทใน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 คูค้่า/คูส่ญัญา:	บริษัทมีนโยบายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ท่ีชัดเจน	 เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	
นอกจากน้ีบริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้กับคู่ค้าและ
คู่สัญญา	และจ่ายช�าระหน้ีคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา
 เจ้าหน้ี: บริษัทยึดม่ันในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	โปร่งใส
และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้ี	อีกท้ังได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการ
กู้ยืมเงินด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	อย่างเคร่งครัด	และจ่าย
ช�าระหนี้ตรงเวลา	บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดกัีบเจ้าหน้ี	รวมท้ังการสร้างความเช่ือม่ันและไว้วางใจเป็น
ความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 คู่แข่งทางการค้า:	 บริษัทประพฤติตามกรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	รวมทั้งปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต	 เป็นธรรม	 โดยบริษัท
ถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท�าให้บริษัทมีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย
 สงัคม: บริษัทได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะ
ให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate	Social	Responsibility	หรือ	CSR)	ขึ้นเพื่อ
ก�ากับดูแลและก�าหนดแนวทางการด�าเนินโครงการเพ่ือ
สังคม	ท้ังในระดบัองค์กร	และระดบัพนักงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม	สามารถศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมได้ท่ี	หัวข้อ	
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผย
สารสนเทศทีม่คีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้
และนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน	โดยมีนโยบายในการเปิด
เผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	ถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	 และ
ทันต่อเวลา	ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่หลากหลาย	เข้าถึงง่าย	
เพื่อให้	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้าง
ขวาง	 โดยปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัดข้อมูลต่างๆท่ีบริษัทเปิดเผยต่อ
สาธารณะน้ัน	 มีท้ังข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลท่ีไม่ใช่
ทางการเงิน	ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เช่น	งบการเงิน	
ค�าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน	รายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 รายการระหว่างกัน	
โครงสร้างคณะกรรมการ	บทบาทหน้าที่	คณะกรรมการ
ชุดย่อย	รวมถึงจ�านวนคร้ังในการเข้าประชุมของกรรมการ
ในแต่ละคณะ	รายงานการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นต้น
	 บริษัทมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกับผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุน	ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายก�าหนด	เช่น	

แบบ	56-1	รายงานประจ�าปี		เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และช่องทางอื่นๆ	เช่น	การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อนักลงทุนสัมพันธ์		ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ	 การพบปะกับนัก
วิเคราะห์รายไตรมาส	 (34	คร้ังในปี	 2559,	30	คร้ังในป	ี
2560	และ	21		ครั้งในปี	2561	)
	 การเข้าร่วมกิจกรรม	Roadshow	และ	Investor	Con-
ference	ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งรวมถึงฮ่องกง	(	6	ครั้ง
ในปี	2559	,	5	ครั้งในปี	2560		และ	4	ครั้งในปี	2561)	การ
พบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผูบ้ริหารกับนัก
ลงทุน	(	24	คร้ังในปี	2559	,	20	ครั้งในปี	2560		และ	30	
คร้ังในปี	2561)	นอกจากน้ี	บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าว
ต่อส่ือมวลชนส�าหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีส�าคัญของบริษัท
อย่างสม�า่เสมอ	เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างท่ัว
ถึง	 	บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น	ผู้ที่สนใจ			สามารถติดต่อขอข้อมูล
ได้ที่โทรศัพท์	02-7692900	ต่อ	3304,	3325		อีเมล์	ir@
chularat.com	 ,	companysecretary@chularat.com	
และเว็บไซต์	www.chularat.com

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ วันปิดสมุดทะ
เบียนณ ต้นปี และสิ้นปี (หุ้น) การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
23 พฤศจิกายน 

2560
23 สิงหาคม 

2561

1	นาย	เกรียงศักดิ์	พลัสสินทร์	* ประธานกรรมการ	และ
ประธานกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

368,587,850 368,587,850 ไม่มี

2	นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์* กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

253,720,200 253,720,200 ไม่มี

3	นาย	อภิรุม	ปัญญาพล	* กรรมการ 1,127,189,050 1,127,189,050 ไม่มี

4	นายแพทย์วิชิต	ศิริทัตธ�ารง	* กรรมการ 6,208,800 6,208,800 ไม่มี

5	นายแพทย์สุชาย	เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและ
กรรมการบริหาร	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

13,459,500 11,859,500 (1,600,000)

6	นาง	กอบกุล	ปัญญาพล กรรมการ 932,656,600 927,156,600 (5,500,000)

7	นาย	ยรรยง	อมรพิทักษ์กูล กรรมการ	และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนและกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง

49,552,150 49,552,150 ไม่มี

8	นางสาวกรรณิกา	พลัสสินทร์ กรรมการ	และ
กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง

1,994,750,400 1,994,750,400 ไม่มี

9	นาย	มานิต	เจียรดิฐ ประธานกรรมการตรวจ
สอบและกรรมการอิสระ	และ
กรรมการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดีและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

700,000 700,000 ไม่มี

10	นาย	สมยศ	ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ
กรรมการก�ากับดแูลกจิการ
ท่ีดแีละกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	และ
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

11	นาย	ชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ
กรรมการก�ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

12	นายแพทย์พินิจ	กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ	และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	
วันที่	31	ธันวาคม	2561	ดังนี้

หมายเหตุ :	*กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	
	 นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์	นายเกรียงศักดิ์	พลัสสินทร์		นายแพทย์วิชิต	ศิริทัตธ�ารง	และนายอภิรุม	ปัญญาพล	
กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญบริษัท
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 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
มากด้วยความรู ้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน	
กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน	์
ภารกิจ	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 แผนธุรกิจ	 งบประมาณของ
บริษัท	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 รวมถึงการ
ประเมินผลเพ่ือน�ามาสู่การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์	
ภารกิจ	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 แผนธุรกิจ	 งบประมาณของ
บริษัททุกปี	 	 และจัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ	 และ
คู่มือจรรยาบรรณ	ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความ
ม่ันคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการมีการประชุม
ทุกสองเดือนเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการด�าเนิน
งานของฝ่ายบริหาร	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริษัทมี
จ�านวน	12	ท่าน	ประกอบด้วย
	 1.	กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร	จ�านวน	10	ท่าน	

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ได้แก่	นายเกรียงศักดิ	์พลัสสินทร์	และนายอภิรุม	ปัญญาพล	
และนายแพทย์วิชิต	ศิริทัตธ�ารง	และนางกอบกุล	ปัญญาพล	
และนางสาวกรรณิกา	 พลัสสินทร์	 	 และนายยรรยง	 
อมรพิทักษ์กูล	 	 และนายมานิต	 	 เจียรดิฐ	 และนายสมยศ	
ญาณอุบล	และนายชยวฒัน์	พิเศษสิทธ์ิ	และนายแพทย์พินิจ	
กุลละวณิชย์
	 2.	กรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหาร	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	
นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์	และนายแพทย์สุชาย			เหล่าวรีวัฒน์
	 3.	กรรมการอิสระ	ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
ท่ี	ก.ล.ต.	ก�าหนด	จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่	นายมานิต			เจียรดฐิ	
นายสมยศ	ญาณอุบล	นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธ์ิ	และนายแพทย์
พินิจ	กุลละวณิชย์
	 กรรมการท่ีเป็นอิสระ	 4	 ท่าน	 คิดเป็น	 33.3%	 ของ
กรรมการท้ังคณะ	 และจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	
1	 ใน	 3	 ของกรรมการท้ังคณะ	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติ ของพร ะราช บัญญัติ ห ลักท รัพย ์ แล ะ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

การแยกต�าแหน่ง:	บริษัทก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสูงอย่าง
ชัดเจน	โดยกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผดิชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลการด�าเนินงานของผูบ้ริหาร
ระดับสูงในระดับนโยบาย	ขณะท่ีผู้บริหารระดับสูงท�าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ	 ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก�าหนด	ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
ประธานกรรมการบรษิัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบรษิัท	ส่วนผู้บรหิาร
ระดบัสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบด�าเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีก�าหนดไว้	และควบคุม
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ	
	 ในปี	 2560	 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้
บริหาร	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	เพ่ือระดมความเห็นเพ่ือน�าความเห็นมาพัฒนาแผนการพัฒนาองค์กร
ให้รอบด้านมากข้ึน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ท่ีกรรมการและผู้
บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันได้ไม่เกิน	5	บริษัท	เพ่ือให้สามารถจัดสรรเวลา
ให้แต่ละบริษัท	 ได้อย่างเพียงพอ	 แต่จะต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	หรือผู้บริหารในธุรกิจท่ีใกล้เคียงหรือมีลักษณะ
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2. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคน	ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และผู้ถือหุ้นรายย่อย	เพื่อให้
ม่ันใจว่า	บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเร่ือง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบาย	มีความรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบของจริยธรรม
ธุรกิจ	โดยค�านึงถงึผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกราย	
และภายใต้กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	
และเพ่ือประโยชน์ในการตดิตามและก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึง
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆเพ่ือติดตามและดแูลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ
 • นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ		บริษัทฯ	ได้จัดให้ม ี
นโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์
อักษร	ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม		มีส่วนร่วม
และได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว	 ท้ังน้ีคณะ
กรรมการจะได้จัดให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี		
และหน่วยงานก�ากับปฏิบัติงานให้มีการทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	
 • จรรยาบรรณธุรกิจ	 	 บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบาย
พร้อมคู่มือเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	
ฝ่ายบริหาร	 และพนักงานเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบรษิัทฯด้วย
ความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 และเท่ียงธรรมท้ังการปฏิบัติต่อ
บริษัทฯ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สาธารณชนและสังคม	
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการก�าหนดระบบติดตามการปฏิบัติ

เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ส่วนผู้บริหารน้ัน	นอกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว		
กรรมการผู้จัดการ	Corporate	Chief	Executive	Officer	และผู้บริหารของบริษัท		สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	
และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอ่ืนอีกไม่เกิน	 3	 บริษัท	 และการรับต�าแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังนางวันดี	 	 พิศนุวรรณเวช	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	 เพ่ือท�า
หน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	การประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้ง
จัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมผูถื้อหุน้	รายงานประจ�าปี	และจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	 	นอกจากน้ียังช่วยให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการ
ต้องทราบเก่ียวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 ประสานงานดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ		และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทฯได้ก�าหนด
นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลัก
การท่ีว่า	 การตัดสินใจใดๆในการด�าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจจะต้องท�าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่าน้ัน	
และควรหลีกเล่ียงการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์		โดยก�าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืเกีย่ว
โยงกับรายการท่ีพิจารณา	ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดัง
กล่าว	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน	รวมถึงไม่มี
อ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ			เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์	คณะกรรมการมีการพิจารณา
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ	 เป็นธรรม	 และ
โปร ่ ง ใ ส 	 แล ะ มีการป ฏิ บั ติตามห ลัก เกณฑ ์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยมี
ราคาและเ ง่ือนไขเสมือนการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก	 และได้เปิดเผยรายละเอียด	 มูลค่ารายการ	 คู่
สัญญา	 เหตุผลความจ�าเป็นไว้ในงบการเงิน	 รายงาน
ประจ�าปี	และแบบ	56-1	แล้ว
 • ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน 	บริษัท	ได้
ให้ความส�าคัญกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน	 โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบ
ควบคุมภายท่ีดีภายในองค์กรเพ่ือลดความเส่ียงในการ
ด�าเนินงาน	 และเพ่ือให้มีคุณภาพในระบบงานและในการ
ปฏิบัติงาน	โดยมุ่งเน้นถงึความมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	
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และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง	สมประโยชน์	และรวมถึง
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท�างานท่ี
อิสระ	 และมีการถ่วงดุลอ�านาจ	 หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 • การบริหารความเสีย่ง		ในปี	2559	บริษัทฯได้จัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง		เพ่ือทบทวนระบบหรือ
กลไกในการประเมินความเส่ียง	 และความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่	 เพ่ือพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการด�าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • รายงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน้าท่ีทบทวนรายงานทางการเงิน	 โดยมีฝ่าย
บัญชีและการเงิน	และผูส้อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน	และน�า
เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส	โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทฯ	รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน	
ท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	งบการเงินดงักล่าวจัดท�าข้ึน
ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ	 รวมท้ังจะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีส�าคัญ	ท้ังข้อมูลทางการเงิน	และไม่ใช่การเงิน
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการบรษัิท
	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทถอืเป็นหน้าท่ีส�าคัญ
ของกรรมการบริษัทท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม�า่เสมอ
	 เพ่ือรับทราบและร่วมตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	โดยในแต่ละปี	บริษัทก�าหนดให้มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริษัทปีละ	6	ครั้ง	โดยมีการก�าหนดวันประชุม
ล่วงหน้าตลอดท้ังปี	 และอาจมีการจัดประชุมคร้ังพิเศษ
เพ่ิมเติมตามความจ�าเป็นเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความ
ส�าคัญเร่งด่วน	 	กรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนการเข้า
ร่วมประชุม	อย่างน้อยร้อยละ	75	ของการประชุมทั้งปี	ใน
ปี	2561	ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน	6	คร้ัง	โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	
อยู่ในข้อค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร
	 	 ในการประชุมแต่ละคร้ังต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า	 2	 ใน	 3	 (67%)	 ของจ�านวน

กรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการ
ประชุมรับรองงบการเงินทุกคร้ังต้องมีประธานกรรมการ
ตรวจสอบ	และกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อย	1	ท่านที่
ให้ความเห็นต่องบการเงิน	 จึงจะครบองค์ประชุมในวาระ
น้ัน	 ซ่ึงมีการก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่าง
ชัดเจน	โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการเป็น
ผูร่้วมก�าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้	 	 	 เลขานุการบริษัท
เป็นผูจั้ดท�าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม	และ
เอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วง
หน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
												โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ	2	ช่ัวโมง	และ
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ	ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอท่ีผู้บริหารระดับสูงจะน�าเสนอราย
ละเอียดของวาระได้ชัดเจนและมากพอท่ีคณะกรรมการจะ
อภิปรายประเดน็ต่างๆได้อย่างรอบคอบ	และได้เปิดโอกาส
ให้กรรมการได้แสดงความคิดเหน็อย่างอิสระ	ในการลงมติ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ	 2	 ใน	 3	 ของ
จ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม	 โดยกรรมการ
หน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง	 และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมประชุม	และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน	
นอกจากน้ี	ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
ด้วยเพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์	รวมท้ังรับทราบนโยบาย
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้สามารถน�าไป
ปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
													เมื่อสิ้นสุดการประชุม	เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้
ท่ีมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ท่ีประชุม
กรรมการรับรองความถูกต้องในคร้ังถัดไป	 ท้ังน้ี
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเหน็	ขอแก้ไข	เพ่ิม
เติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ท่ีสุด	 และเลขานุการบริษัทเป็นผู ้จัดเก็บรายงานการ
ประชุมท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุมและลงลายมือช่ือ
โดยประธานกรรมการบริษัท	 เพ่ือรับรองความถูกต้อง
แล้ว	ท้ังเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	พร้อม
กับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน	 เพ่ือให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้
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4. การประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ 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.	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 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%

	 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท	 	ประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการ	จัดให้ประเมินปีละ
ครั้ง	โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน	ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินตามภาระหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท,	กรรมการผู้จัดการ,คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี,	คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจก
ใบประเมินให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านและรวบรวมน�ามาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษัทอนุมัติ	และน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล

เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดบั:
	 ระดับ	1		ปรับปรุง								ระดับ	2		พอใช้							ระดับ	3	ดี							ระดับ	4	ดีมาก							

เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน
	 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�ามาพิจารณาและแก้ไขภายใน	30	วัน
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หมายถึง	การประเมิน

ผู้ประเมินและผู้ถกูประเมินแสดงตามตาราง

ผู้ประเมิน
ผู้ถูกประเมิน

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อย

1.กรรมการบริษัท ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2.ประธานกรรมการบริษัท ไม่ประเมิน

3.กรรมการชุดย่อย ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

5. การพัฒนากรรมการและผู้บรหิารระดับสงู  
	 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและ
ให้ความรู้แก่กรรมการผู้เก่ียวข้องในระบบก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ	 ซ่ึงประกอบด้วย	กรรมการทุกท่าน
ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 โดยจัดท�าแผนการพัฒนา
ความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล	มีการจัดเตรียมข้อมูลและ
การบรรยายเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท		รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ	 	ผู้บริหารท่ีเข้ารับต�าแหน่งใน
บริษัทเป็นคร้ังแรก	 	กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ	
ตลอดจนผู ้บริหาร	 	 บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการ	ผูบ้ริหารใหม่ทุกคร้ังตามหวัข้อท่ีก�าหนดในแบบ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 	 ผู้บริหารใหม่	 	 เพ่ือเป็นการ

แนะน�าแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	
และ	เพือ่ส่งเสริมใหก้ารปฏบิัติหน้าที่มปีระสทิธภิาพอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 นอกจากน้ี	บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนา 
กรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	
การฝึกอบรมและการสัมมนา	 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ส� า นักงานคณะกรรมการก� า กับหลักทรัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์	 เป็นต้น	 โดยกรรมการได้ผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตร	การเป็น	กรรมการบริษัทจากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ดังต่อไปนี้
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											ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น	ทุกครั้ง
ท่ีกรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งครบวาระ	 หรือมีเหตุ
จ�าเป็นท่ีจะต้องแต่งต้ังกรรมการอิสระเพ่ิม	บริษัทฯ	 โดย
คณะกรรมการบริษัทท่ีด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบันจะมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน	 เพ่ือก�าหนดตัวบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์	ความรู้	ความสามารถที่
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ		รวมถึงมีคุณสมบัตข้ัินต�า่ตาม
หัวข้อข้างล่างน้ี	 และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			เพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ		ต่อไป
	 บริษัทฯ	มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	
1	ใน	3	ของกรรมการบริษัทท้ังหมด	และ	มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย	3	ท่าน	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน	โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ	
ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	 	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยให้นับ
รวมการถอืหุน้ของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการตรวจสอบ
รายนั้นๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหาร
งาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกัน	หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 หรือก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการตรวจสอบ	
	 3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	บิดา
มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	
ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ		หรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)

กรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ		
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	
หรือผู ้บริหารของผู ้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงั
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 หรือก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการตรวจสอบ	ท้ังน้ี	ความสัมพันธ์ตามท่ีกล่าวข้าง
ต้นรวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย	์
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	
ค�า้ประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน	รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน	 ซ่ึงเป็นผลท�าให้บริษัทฯ	
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง	ต้ังแต่
ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ		หรือ
ตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า		ทั้งนี้	
การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	โดยอนุโลม		แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดยีวกัน
	 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	
และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่	กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	
ผูบ้ริหาร	หรือหุน้ส่วนผูจั้ดการของส�านักงานสอบบัญชี	ซ่ึง
มีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	หรือก่อนวนัท่ีได้รับ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ
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	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่ง
รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี
จาก	บริษัทฯ	 	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง		ท้ังน้ี	ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้น
ส่วนผูจั้ดการ	ของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพน้ันด้วย		เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
	 7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ		ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ	
	 8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง

ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทย่อย
	 9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
	 10.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ		
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	 11.	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือ
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
	 ท้ั ง น้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและ รับรอง
คุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ	
ณ	ส้ินปี	ส�าหรับการจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี	และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ		

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	แต่งต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท	โดยท้ังหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ	ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ			คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบ
ด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย	3	คน	และกรรมการตรวจ
สอบ	อย่างน้อย	1	คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี	 และ/หรือ

การเงิน	เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับดแูลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ	 รวมถึงก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน	
ระบบควบคุมภายใน	การคัดเลือกผู้สอบบัญชี	 และการ
พิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง
คราวละ	3	ปี		ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจ�าเป็น		มีเหตุผลอัน
สมควร		คณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการอิสระให้ด�ารง
ต�าแหน่งเกินกว่า	9	ปีต่อเนื่องกันก็ได้

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 บริษัทฯ	จะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นและพิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา	 68	 แห่งพระ
ราชบัญญติับริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้องตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมท้ังพิจารณา
จากปัจจัยในด้านอื่นๆ	มาประกอบกัน	เช่น	ความรู้	ความ

สามารถ	ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ	และความเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		เป็นต้น	มีวาระ
อยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	กรณีมีความจ�าเป็น		มีเหตุผล
สมควร	คณะกรรมการจะเสนอซ่ือกรรมการอิสระด�ารง
ต�าแหน่งเกินกว่า	9	ปีต่อเนื่องกันก็ได้
	 โดยมีหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการเลือกต้ังกรรมการ
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ดังต่อไปนี้	
	 1.	กรรมการของบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ		
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า	 5	 คน	 และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร	
และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด
	 3.	คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า	1	ใน	3	ของกรรมการท้ังคณะ	และมีจ�านวนไม่ต�า่กว่า	
3	คน	ซ่ึงกรรมการอิสระต้องถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของ
จ�านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช�าระแล้วของบริษัทฯ		
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องด้วย	
	 4.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	 ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งหน่ึงในสาม	 	 ถ้าจ�านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออก
โดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม	กรรมการท่ีจะ
ต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะ
เบียนบริษัทฯ	น้ัน	ให้จับฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลัง
ต่อไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งแล้วน้ัน
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
	 5.	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	
บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะ
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระ	โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว	
เพ่ือพิจารณาคุณสมบัตติามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง	และคัด
เลือกรายชื่อที่เหมาะสม	 เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

	 6.	ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งต้ังกรรมการ	โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้	
	 •	ผูถื้อหุน้คนหน่ึง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
	 •	ในการเลือกกรรมการ	อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล	คราวละคนหรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็นคณะ	ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเหน็
สมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง
ด้วยคะแนนท่ีมีอยู่ท้ังหมด	จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ
คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 •	การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียง
ข้างมาก	หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในท่ี
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
	 7.	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการคัด
เลือกและน�าเสนอบุคคล	 ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และ	
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	
โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการท่ี
ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน	 โดยบุคคลซ่ึงได้รับแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน	
	 8.	ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้	 ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ�านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
	 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
หรือ	ประธานกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้น	 ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม	มีความรู้ความสามารถ	
ทักษะ	และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	 และ

สามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ท่ี
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ให้	 และน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 พิจารณา
ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อ
ไป		ในปี	2559	บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือช่วยพิจารณาทบทวนและ
ก�ากับติดตามเก่ียวกับแผนหรือแนวทางในการด�าเนินการ
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ค้นหาผู้สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรวม
ถึงการก�าหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุด
ขององค์กรท้ังในระยะส้ันและระยะยาวและหลักเกณฑ์การ
ประเมินให้ครบถ้วน

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
										ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ	และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ด�าเนิน
การโดยฝ่ายจัดการ	 ต้ังแต่ปี	 2557	 เป็นต้นไป	 บริษัท
ก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียง
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย	
โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
หรอืบรษิัทร่วม	มีหน้าที่ด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ที่ดีที่สดุ
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ันๆ	 (ไม่ใช่ต่อบริษัท)	 และ
บริษัทได้ก�าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน	ต้องได้รับ
อนุมัติจากกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมต	ิหรือใช้สิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองส�าคัญในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	หากเป็นการด�าเนินการ
โดยบริษัทเอง	 ท้ังน้ี	 การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตัวแทนใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท
							นอกจากน้ี	ในกรณีเป็นบริษัทย่อย	บริษัทก�าหนดให้
บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจากบริษัทต้องก�ากับ
ดแูลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยให้
ครบถ้วนถูกต้อง	 รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูล	 และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท
สามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวม
ได้ทันก�าหนดด้วย

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้
บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 	 ซ่ึงยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์	ดังนี้	:-
	 -	 	 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหารฝ่ายต่างๆ	
เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน	
คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อส�านักงานก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษ	ตาม
มาตรา	59	และบทก�าหนดโทษ	ตามมาตรา	275	แห่งพระ
ราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.2535
	 -	 ก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารมีหน้าท่ีต้อง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	 และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันท�าการถัดไป
จากวันท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจัดส่งส�าเนา
รายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษัทฯ	 ในวันเดียวกับวันท่ีส่ง
รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เพ่ือจัดท�าบันทึกการเปล่ียนแปลง
และสรุปจ�านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
รายบคุคล	เพือ่น�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป	
	 -	 	 บริษัทฯ	 จะก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	 และผู้
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส�าคัญ	ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์	
จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย	1	เดอืนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายใน
น้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 และอย่างน้อย	24	 ช่ัวโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว	รวมท้ัง
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญน้ันต่อบุคคลอ่ืน
บริษัทฯ	ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�า
ข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	ซ่ึงเร่ิมตัง้แต่การตัก
เตือนเป็นหนังสือ	ตัดค่าจ้าง	พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง	หรือให้ออกจากงาน	ทั้งนี้	การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผดิน้ันๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 1.	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)
บริษัท	 และบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง	บริษัท	ส�านักงาน	 อีวาย	
จ�ากัด	ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกรายการบริษัทและ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท	 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปี	2561	คิดเป็นจ�านวน	1.57	ล้านบาท
	 2.	ค่าบริการอื่น	(non	audit	fee)
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ไม่มีการให้บริการอื่นๆ

การปฏบัิตติามหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอืน่ๆ
ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี	2561

รายชื่อกรรมการ (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�านวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

นาย	มานิต	เจียรดิฐ	 5/5 1/1 2/2 1/1

นาย	สมยศ	ญาณอุบล	 5/5 1/1 2/2 1/1 1/1

นาย	ชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	 5/5 1/1 2/2 1/1

นายแพทย์	ก�าพล	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 2/2 1/1 1/1

นางประคอง		วิจักขโณดม 24/24 1/1
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 ธุรกิจเคียงคู่กับหลักการรับผิดชอบต่อสังคม	 ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	8	 ข้อ	 เพ่ือเป็นเข็มทิศน�าไปสู่ความย่ังยืน	 และถ่ายถอดให้กับทุกคนในบริษัทฯได้ตระหนักถึงผ่านค่านิยม	
(Core	Value)	ของบริษัทฯ	ด้วยค�าว่า	“iCare”	อันประกอบไปด้วยความหมายในตัวอักษรแต่ละตัวดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 1. การแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้า 
	 บรษิทัฯได้ก�าหนดแนวทางปฏบิัติในกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส	ด้วยวิธีการสรรหาคู่ค้าที่
เป็นธรรม	อาทิ	การจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์	การเปิด
โอกาสให้บริษัทเคร่ืองมือแพทย์เสนอคุณสมบัติของเคร่ือง
มือที่ได้มาตรฐาน	ตรงกับความต้องการ	และก�าหนดให้มี
คู่เปรียบเทียบ
 2. การจัดท�าสัญญาทางธุรกิจ 
	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดให้ฝ่ายกฎหมายจัดท�า
สัญญาทางธุรกิจ	 อาทิ	 สัญญาบริการ	 สัญญาเช่า	
สัญญาจะซ้ือจะขาย	 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและความ

โปร่งใสให้กับคู่ค้า	รวมถึงเป็นการการันตีคุณภาพสินค้า
และบริการท่ีทางบริษัทฯได้คัดสรรมาประกอบธุรกิจเพ่ือ
สร้างความม่ันใจกับลูกค้า	และป้องกันความไม่เป็นธรรมท่ี
อาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ	เพ่ือผลตอบแทนสูงสุดของผูถื้อหุน้
 3. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	รูปภาพ	รูปแบบตัวอักษรต่างๆ	พร้อมมีบท
ลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบาย
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
(Information	Systems	Security	Policy)	เพื่อความเป็น
ธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย

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

C Care	-	ใส่ใจ	ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
Change	-	พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น

A Accountability	-	มีความรับผิดชอบและเป็นที่ศรัทธาของสังคม

R Respect	-	ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล

E Engagement	-	มีความรักและผูกพันกับองค์กร
Education	-	ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่�าเสมอ
Environment	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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 4. การก�าหนดวงเงนิอนุมัตท่ีิเหมาะสมตามต�าแหน่ง 
	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการก�าหนดวงเงินการอนุมัติและ
ทบทวนอ�านาจการอนุมัติทุกปี	 เพ่ือความเหมาะสม	 และ
ป้องกันการทุจริต
 5. การเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปรงใส 
	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�ารายงานข้อมูลด้านการเงิน
อย่างโปร่งใส	โดยผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานบัญชี	
เพ่ือความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการรับทราบถึงการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 1. การปฏิบัติตามนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และเผยแพร่ให้บุคลการใน
บรษิทัฯ	ได้รบัทราบและยดึถอืเป็นหลกัการในการท�างาน
ตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจ�า
 2. การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับองค์กร
ภายนอก
	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต	(Collective	Action	Coalition	
against	corruption)	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจและ
เตรียมพร้อมสู่การขอรับรองเป็นสมาชิก	 รวมถึงการ

ติดตามข่าวสารและประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
 

 3. การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทติดตาม
ข่าวสารด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ท่ีเผยแพร่จากคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
อยู่เป็นประจ�า	พร้อมท้ังมีการแจ้งต่อผู้บริหารให้ได้รับ
ทราบเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในประเด็นด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
 4. การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
	 บริษัทฯ	 ได้มีหารือในความส่ียงด้านการเกิดการทุ
จริตคอร์รัปช่ัน	พร้อมจัดท�าการประเมินความเส่ียง	 และ
วางแผนการบริหารจัดกับความเสี่ยงที่อาจขึ้น	ผ่านคณะ
กรรมการความเส่ียง	 และจัดให้มีการตรวจสอบการ
ด�า เ นินการตามแผนด ้วยผู ้ตรวจสอบภายในท่ีมี
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ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม	
 5. ช่องทางร้องเรียนประเด็นทุจริต 
	 บริษัทฯ	 ได้มีการเปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันในบริษัทฯ	ผ่าน
ทาง	e-mail	 ขององค์กร	 เน่ืองจากมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสก่อนเข้าถึงข้อมูลของผู้ร้องเรียนและข้อร้องเรียน
ต่างๆ	

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ E-mail Address

แผนกตรวจสอบภายใน 02	033	2900	ต่อ	5090 internalaudit@chularat.com

คณะท�างานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 02	033	2900	ต่อ	3325 anticorruption@chularat.com

เลขานุการบริษัท 02	033	2900	ต่อ	3325 companysecretary@chularat.com

 6. คณะท�างานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีคณะท�างานรับผิดชอบดูแล
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน	 โดยกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตเข้ามาผ่านทางช่องทางท่ีก�าหนด	คณะท�างานจะ
ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความ
ลับ	โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล	(ช่ือ-นามสกลุ)	เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้แจ้งเบาะแสท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท	และหากมีการเปิดเผยข้อมูลของผูแ้จ้ง
เบาะแส	คณะท�างานท่ีดูแลเร่ืองน้ีจะต้องได้รับบทลงโทษ
ตามวินัย
 7. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	 ในกรณีมีผู้ร้อง
เรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต	 ให้คณะท�างานได้มีการ

ตรวจสอบ	หาข้อมูลประกอบ	โดยยึดตามหลักการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดร่ีวมกับนโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	แนวทาง
ปฏิบัตขิองโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึง
หากพบว่ามีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสใน
การด�าเนินงานของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมี
อิสระในการรายงานส่ิงท่ีพบต่อคณะกรรมการบริษัท	
หรือ	กรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือให้มีการด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา	ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย	และหากบุคลากรในบริษัทท่านใดที่มีการกระท�า
ท่ีฝ่าฝืนนโยบายบริษัท	 หรือมีการกระท�าท่ีผิดจรรยา
บรรณตามสถานะที่ด�ารงอยู่	บริษัทฯจะพิจารณาด�าเนิน
การตามแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกับบุคคลน้ัน	
ท้ังทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท	ตลอดถึงการ
ด�าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 1. ปลูกฝังแนวคิดผ่านค่านิยมองค์กร 
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
เป็นอย่างดี	จึงได้ก�าหนดค่านิยมขององค์กร	(iCare)	ให้มี
เช่ือมโยงกับการให้บริการท่ีค�านึงถงึสิทธิอันเท่าเทียมกัน	
โดยก�าหนดให้	I	=	International	Patient	Safety	ค�านึง
ถึงการรักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมเสมอภาค	 ค�านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ	 และให้เกียรติและ
เคารพในความเป็นบุคคลในตัว	R	=	Respect	
 2. อบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย” 
	 บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดหัวข้อ	“สิทธิผู้ป่วย”	 ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น	 เพ่ือให้พนักงานทุกคนท่ี
เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ	 ได้รับทราบ	 พร้อมท้ังได้
ประกาศให้ผูป่้วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีรับผดิชอบ
นี้อย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
	 บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานก�าหนด	
และ	ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก
 2. ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
	 บริษัทฯได้มีการก�าหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม	 โดยพิจารณาจากความรู้	 ความสามารถและ
สภาวะตลาด

 3. เคารพสิทธิในการท�างาน 
	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ไม่ใช้
วิธีบังคับ	ข่มขู่	 ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการท�างาน
 4. คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย 
	 บริษัทฯ	ได้มีการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานทุกคน	
ด้วยการตรวจสุขภาพประจ�าปีและจัดท�าประกันอุบตัิเหตุ	
ส�าหรับความปลอดภัยในการท�างาน	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และส่ิง
แวดล้อมดแูลความปลอดภัยและสวัสดภิาพของพนักงาน
และผู้มารับบริการทุกท่าน	 ซ่ึงรวมถึงการดูแลเร่ืองการ 
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	 	 วางแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ	อัคคีภัย	และความพร้อมและความปลอดภัย
จากระบบสาธารณูปโภค	พนักงานทุกคนจึง	 ม่ันใจได้ว่า
จะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 5. การเสริมสร้างพัฒนาความรู้และความสัมพันธ์ 
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความ
รู้ความสามารถของพนักงาน	พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดหวัข้ออบรมท่ีน่าสนใจ	
พร้อมกับก�าหนดให้มีการจัดสมนานอกสถานท่ีเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเพ่ือนร่วมงาน	และเป็นการผ่อน
คลายความตึงเครียดจากการท�างาน	เพ่ิมความสุข
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	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง
ทางการแพทย์	จึงได้ก�าหนดให้มีการส่งบุคลากรทางการ
แพทย์เข้ารับการอบรมวิชาการในหวัข้อต่างๆ	เพ่ือเป็นกา
รอัปเดตข้อมูลความรู้	แนวทางการรักษาในปัจจุบัน	เพิ่ม
ศักยภาพในการรักษา
 5. การให้ความรูแ้ละข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการตดัสนิใจ
	 บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีแนวทางในการให้ความรู้และ
ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา	 เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผูรั้บบริการเสมอ	และมีการทบทวนความ
เข้าใจกับผู้รับบริการทุกครั้งหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลแล้ว
 6. การบรหิารความพันธ์กับผู้มารบับรกิาร 
	 บริษัทฯ	 มีการติดตามผลการรักษาผ่านการนัด
หมายพบแพทย์เพื่อดูอาการ	และมีการสอบถามผลการ
รักษาและความพึงพอใจในการรักษาอยู่เป็นประจ�า	พร้อม
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพ่ือน�ามาปรับปรุง
ให้การบริการให้ดียิ่งขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 1. สิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 
	 บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีแผนกส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย	เพ่ือรับผดิชอบวางแผนงานด้านส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย	 และคอยก�ากับดูแลและตรวจสอบการ
ท�างานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของโรง
พยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด
 2. กิจกรรมส่งเสรมิสิง่แวดล้อม (In-Process)
	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดให้มีคณะท�างานย่อย	 เพ่ือ
สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการดแูลและรักษาส่ิงแวดล้อม
ร่วมกันกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและการลงมือท�า	โดยในปี	2561	บริษัทฯ	ได้มีการ
จัดส่งพนักงานฝ่ายซ่อมบ�ารุงเข้าร่วมอบรมด้านการ
ประหยัดพลังงานพร้อมน�ากลับมาวางแผนและประยุกต์
ใช้ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ	พร้อมท้ังศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	เข้า
มาช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอุตสาหกรรม	
นอกจากน้ีโครงการคัดแยกขยะ	ยังคงด�าเนินการอย่างต่อ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 1. การรับรองคุณภาพด้านการรกัษาและการให้บรกิาร 
	 บริษัทฯ	 ยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจ
ส�าคัญ	 โดยมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลและการ
บริการท่ีได้มาตรฐาน	 เป็นท่ีไว้วางใจจากผู้รับบริการและ
สถาบันรับรองคุณภาพต่างๆ	ในปี	2561	ได้แก่
	 •	การรับรองมาตรฐานจาก	JCI	 (The	Joint	Com-
mission	 International)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 รางวัล
คุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกน�าไปประยุกต์ใช้
	 •	 การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก	 สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	(Hos-
pital	Accreditation	–	HA)
	 •	การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพ
ตามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	 (Laboratory	Ac-
creditation	–	LA)	โดยสภาเทคนิคการแพทย์
	 •	 การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	จาก
กรมอนามัย
	 •	การรับรองการด�าเนินการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ	 จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
	 •	รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดเีด่น	จากบริษัท
กลาง	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเร่ิม
การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	และสมาคมประกัน
วินาศภัย		
 2. การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความสามารถ 
	 บริษัทฯ	มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีการทวนสอบประวัติการท�างาน	 และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา	เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจ
ได้ว่า	การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความปลอดภัย
 3. การจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ 
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีเผนกเคร่ืองมือแพทย์	 เพ่ือ
จัดหา	คัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพตลอด
จนดแูลเร่ืองการบ�ารุงรักษาให้อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ทุก
ชิ้นพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 4. การจดัส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม 
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เน่ือง	 โดยในปีน้ีมาคณะกรรมการบริหารจัดการขยะได้
สานต่อโครงการธนาคารขยะ	เพื่อสังคม	ด้วยการน�าเงิน
ท่ีได้จากน�าขยะท่ีคัดแยกแล้วไปขายต่อเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล	 ไปบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสท่ี	 วัด
พระบาทน�้าพุ,	 มูลนิธิแสงสวรรค์	 (เด็กก�าพร้า)	 และช่วย
เหลือค่าอาหารและยา	เพื่อพยาบาลสัตว์ป่วย

 3. กิจกรรมส่งเสรมิสิง่แวดล้อม (After-Process)
	 ในด้านการดูแลและส่งเสริมส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆท่ีนอก
เหนือจากการช่วยเหลือสังคมในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ส�าหรับปี	2561	น้ี	บริษัทได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าประชา
รัฐ	 คืนผืนป่าดงพญาเย็น	ผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่ง
ชาติทับลาน	จังหวัดปราจีนบุรี	เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
ท่ีเส่ือมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา	ภายใต้
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ระบบ	การจัดการพ้ืนท่ีกับภารกิจของหน่วยงานและการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 	 เพ่ือลดภาวะ
วิกฤตกิารณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้	ทรัพยากรน�า้	ภาวะโลก
ร้อน	และภัยพิบัต	ิทางธรรมชาต	ิ	,	ร่วมปลูกป่าในโครงการ
กล้าไม้เพ่ือชุมชน	อบต.หัวส�าโรง	 และนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ี	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว	ลด
วิกฤตภาวะโลกร้อน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 1. สร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค 
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการวางแผนประจ�าปี	ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ให้กับชุมชนและสังคมในทุก
สาขาของบริษัท	ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีให้

ประชาชนท่ัวไปและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม	 โดยในปี	
2561	ท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค	ดังนี้
	 •	โครงการ	“10,000	Heart	Heroes	for	safe	life	ปี
ท่ี	 3	 ทุกๆนาทีดีต่อใจ”	 เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความ
ต้ังใจในการช่วยเหลือผูป่้วยโรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือด
เฉียบพลัน	 โดยมีจุดเร่ิมต้นจากโครงการให้ความรู้การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน	(CPR)	ในปี	2556	โดยในปีน้ี	ทา
งบริษัทฯ	ได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้กับประชาชนท่ัวไป
ท่ีเข้าสนใจรับฟังในหัวข้อ	 “โรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลัน	ทุกนาทีท่ีเสียไป”	พร้อมท้ังมีการคัดกรองเบ้ือง
ต้นเก่ียวกับโรคหัวใจขาดเลือดและสาธิตการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน	(CPR)

	 •		โครงการให้ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพและสนับสนุน
เคร่ืองกระตุกหวัใจอัตโนมัติ	ในสถานท่ีสาธารณะท่ีมีผูรั้บ
บริการเป็นจ�านวนการ	เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการลด
จ�านวนผู้เสียชีวิต	หรือพิการจากโรคหัวใจขาดเลือด	โดย

ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้มีการมอบเคร่ืองกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ	 (AED)	 เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับห้าง
สรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ	1	แห่ง	และอบรม	
CPR	รวมทุกสาขา	98	ครั้ง
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	 •		การเสวนาเร่ือง	“อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข”	ให้ความ
รู้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ	 เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและ
รูปแบบการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลต่อการเกิดโรค
มะเร็งได้ง่ายขึ้น	บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
ให้ความรู้	ความเข้าใจ	 และรับมือกับโรคภัยท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต	 โดยภายในงานมีการให้ความรู้เก่ียวกับโรค
มะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน	 โดยแพทย์เฉพาะทาง	
พร้อมกิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี	 โดยไม่มีค่าใช้
จ่ายส�าหรับ	100	ท่านแรกที่ลงทะเบียน

	 •	 	 โครงการ	 “Mother	Class	 รอบรู้	 คู่ครรภ์”	 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร	การปฏิบัติตัวท่ีถูก
ต้องระหว่างต้ังครรภ์	 เรียนรู้และพัฒนาการของทารก	
พร้อมท้ังการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อ	
“โภชนาการส�าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์”	และกิจกรรม	work-
shop	 “ลูกรักปลอดภัย	อาบน�้าถูกวิธี”	 โดยผู้เช่ียวชาญ
ในการดูแลเด็ก

	 •		โครงการส่งต่อสุขภาพดสู่ีชุมชน	ศูนย์
โรคหวัใจและหลอดเลือดครบวงจร	รพ.จุฬา
รัตน์	3	อินเตอร์	ร่วมกับศูนย์ตาสุวรรณภูมิ
ออกหน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองสุขภาพ
หัวใจและสุขภาพตา	 ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน
บริเวณโดยรอบบริษัทฯ
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	 •	 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบ
การโดยรอบบริเวณท่ีต้ังของโรงพยาบาล	 โดยหัวข้อใน
การบรรยายให้ความรู้จะเป็นเร่ืองท่ีคัดสรรมาอย่างเหมาะ
สมและบรรยายโดยแพทย์และพยาบาลท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว	อาทิ	อันตรายจากการสูบบุรี่,	
โทษของสารเสพติด,	โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	(	Non-commu-
nicable	diseases:	NCD),	การดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์

2. เสรมิสร้างสมัพนัธ์ในชมุชน 
	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการมีสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน	 โดยเข้าร่วมเป็นหน่ึงในชุมชนด้วยการท�ากิจกรรม
ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น	ในปี	2561	บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน	ดังนี้
•	 ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน	ได้แก่	การออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลและตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต้น		ให้กับประชาชนท่ีร่วมงานเททองหล่อพระพุทธสิหงิค์	งานประจ�าปีวัดศรีวารีน้อย	,		ออกหน่วยให้บริการ
ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น	ในกิจกรรมรดน�า้ผูสู้งอายุ	อบต.ศีรษะจรเข้น้อย,	ให้ความรู้วธีิการท�า	CPR	เบ้ืองต้น	“งานประชาคม
หมู่บ้าน”		หมู่	9	อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่,	ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น	วัดเขาบางทราย,	ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ือง
ต้น	วัดต้นสน	,	ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น	วัดกิ่งแก้ว,	ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น	และให้ความรู้ด้าน
สุขภาพในกิจกรรม	WE	CHEER	ในงานว่ิงบางแสน42	นอกจากน้ียังได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตาให้กับประชาชน
ทั่วไปที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า	ในโครงการ	คลินิกลอยฟ้า	ปีที่	16
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 •	ออกรถพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีจัดข้ึน
ในชุมชน		อาทิ	งาน	Chonburi	Senior	invitation	2018,	
งาน	Road	to	Barcelona	ซ่ึงเป็นการแข่งขันฟุตซอลระดบั
ประเทศส�าหรับเด็กและเยาวชนรายการใหญ่ท่ีสุด,	 งาน
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	ห้างสรรพสินค้า	มาร์เก็ตวิลเลจ	
สุวรรณภูมิ	เป็นต้น

 3. สร้างเสรมิสงัคมคณุภาพด้วยการช่วยเหลอืแบ่งปัน
	 ส�าหรับด้านการสร้างเสริมสังคมคุณภาพ	ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน	
ถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทางบริษัทฯให้ความส�าคัญ	 โดยกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีทา
งบริษัทฯได้เข้าร่วมหรือจัดข้ึนมาเพ่ือการช่วยเหลือแบ่งปันน้ัน	 จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าลงช่ือเข้าร่วม	โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การแบ่งปัน	และช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่	โดยกิจกรรมช่วยแหลือแบ่ง
ปันของบริษัทฯ	ในปี	2561	ได้แก่	การมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน
ต่างๆ	รอบชุมชนท่ีต้ังของบริษัทฯ,	โครงการเปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห้	มอบ
สิง่ของจ�าเป็นส�าหรับการดูแลผู้ป่วยทีช่่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ให้แก่ผู้ป่วยใน
ชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล,	 โครงการเย็บตัวนมเทียมให้กับผู้ป่วยโรค
มะเร็งเต้านม,	มอบส่ิงของจ�าเป็นให้แก่บ้านเด็กพิการทางปัญญานุกูร,	
เล้ียงอาหารกลางวัน	 และมอบของใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพบางปะกง,	มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโป่งแย้	 จังหวัด
เพชรบุรีและมอบส่ิงของจ�าเป็นจะเงินช่วยเหลือบ้านเดก็อ่อนรังสิต	จังหวัด
ปทุมธานี	ซึ่งร่วมกับโครงการ	Organization	Development	 (โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร)	ของบริษัทฯ
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
	 เนื่องด้วยบริษัทฯ	ได้ประกอบธุรกิจหลักคือ	ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ	นวัตกรรมในการบริการด้านสุขภาพถือเป็น
ส่ิงหน่ึงท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยให้การรักษามีความปลอดภัย	ได้คุณภาพ	และลดความเจ็บปวดของผูป่้วยท่ีมารับบริการได้	ซ่ึง
การรักษาจะได้ผลดท่ีีสุด	ไม่ได้มาจากนวัตกรรมใหม่	หรือเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพียงอย่างเดยีวเท่าน้ัน	แต่จะต้องประกอบ
ไปด้วยวิชาการ	ความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศของแพทย์ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย	ทางบริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงหัวใจ
ส�าคัญตรงนี้เสมอมา	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้เข้ามีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านงาน	HA	NATIONAL	FORUM	ครั้งที่	19	
โดยผลงานของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์	ได้ผ่านเข้ารอบเรื่องที่โดนเด่น		50	เรื่องสุดท้าย	จ�านวน	2	ผล
งาน	ได้แก่	“ยื่นบัตรปุ๊บ	เจาะเลือกปั๊บ	กลับบ้านได้”	และ	“การลดจ�านวนเลือดหมดอายุ”	

	 นอกจากน้ีแพทย์ผู้เช่ียวชาญของบริษัทฯ	 อันได้แก	่
นพ.วิชิต	 ศิริทัตธ�ารง	 แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านศัลยกรรม
มือและจุลศัลยกรรม	 ได้มีการบรรยายวิชาการให้แก่
นักศึกษาแพทย์และแพทย์สาขาอ่ืนๆ	 ท่ีสนใจ	 ในรายการ
ต่างๆดังนี้
	 1.	บรรยายในหวัข้อ	“Early	Reconstruction	in	Mul-
tilate	Hand	Injury”	ในงานประชุมวิชาการประจ�าปี	2561	
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย	 และสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย	
	 2.	 บรรยายให้ความรู้ในการประชุมภูมิภาค	ณ	 โรง
พยาบาลสมเด็ จพระบรมราช เทวี 	 ณ	 ศ รีราชา	
สภากาชาดไทย	โดยชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
และชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย	
	 3.	บรรยายให้ความรู้ให้กับ	กลุ่มงานออร์โธปิดกิส์โรง
พยาบาลมหาราช	นครราชสีมา
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การก�ากับดูแลกิจการ

สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน 
	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึง
ระบบควบคุมภายใน	ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทาง
ด้านการเงิน	การด�าเนินงาน	การก�ากับดูแลกิจการ	 และ
การบริหารความเส่ียง	ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าท่ี
ในการสอบทานให้	 บริษัทฯ	 มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล	สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	และสอบทานให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 แผนกตรวจสอบภายใน	มีหน้าท่ีและความรับผดิชอบใน
การตรวจประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกับการควบคุม
ภายในรวมท้ังสอบทานให้บริษัท	ปฏิบัตติามกฎระเบียบของ
ทางการปัจจุบันแผนกตรวจสอบภายในมีพนักงาน	6	คน	
	 บริษัทฯ	มีแผนกตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทฯ	 และ
บริษัทย่อย	รวมท้ังจัดท�ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง	โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วม
กับแผนกตรวจสอบภายใน	เพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีจ�าเป็นใน
การปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน	และเพ่ือ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 	 ท้ังน้ี	 คณะ
กรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ	 4	คร้ัง
และปี	 2561	 มีการประชุม	5	คร้ัง	พร้อมจัดท�ารายงาน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ
	 ในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยน้ัน	บริษัทฯ	 จะแต่งตั้ง
ตัวแทนของบริษัทฯ	เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	
และมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เป็น
ผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทย่อย	และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ	ทราบถึงประเด็นต่างๆ	 เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถ
ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 อย่างมี
ประสิทธิภาพ	
		 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าคู่มือวงเงินและอ�านาจในการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร	เพ่ือเป็นการก�าหนดขอบเขตความ
รับผดิชอบ	อ�านาจการตัดสินใจ	และการส่ังการต่างๆ	ตาม
ระดับต�าแหน่งหน้าที่	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายการทบทวน
คู่มือดังกล่าวทุกปี	 เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการ
ด�าเนินธุรกิจในอนาคต
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท	ประจ�าปี	 2561	 ในการประชุมคร้ังท่ี	
5/2561	วันท่ี		6	ธันวาคม	2561	และน�าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2561	 	 เม่ือวันท่ี	 21	
กุมภาพันธ์	2562	โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่าน	
เข้าร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารแล้วสรุปว่า	 จากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ	5	องค์ประกอบคือ	1)	การ
ควบคุมภายในองค์กร	 	2)	การประเมินความเส่ียง	3)	การ
ควบคุมการปฏิบัตงิาน	4)	ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
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ข้อมูล	 และ	5)	 ระบบการติดตาม	คณะกรรมการเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะ
สม	 โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังมี
ระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้	 สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู ้
บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ	รวมถงึการ
ท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน	 อย่างเพียงพอแล้ว	 ส�าหรับการควบคุม
ภายในในหัวข้ออ่ืน	 คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบโดยตรงในการจัดให้มีการบริหารความ
เส่ียง	 จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงมี
อ�านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บรษิทัฯมีการบรหิาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
	 •	 เพ่ือรับทราบระดับความเส่ียงภาพรวมท่ีองค์กร
เผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
	 •	 เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
	 •	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

 ภาพรวมขัน้ตอนในการบรหิารความเส่ียง
	 •	การก�าหนดวัตถุประสงค์	(Objective	Establishment)
	 •	การระบุความเสี่ยง	(Risk	Identification)
	 •	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 •	การสร้างแผนจัดการ	(Risk	Management	Planning)
	 •	การติดตามสอบทาน	(Monitoring	&	Review)

 ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการก�าหนดแผนกลยุทธ์	 แผนการ
ด�าเนินงาน	 และการน�าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่
เหมาะสม	นอกจากน้ีความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึง
การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน	อัน
ส่งผลกระทบต่อการก�าหนดกลยุทธ์	หรือการด�าเนินงาน
เพือ่ให้บรรลวุัตถุประสงค์หลัก	เป้าหมายและแนวทางการ
ด�าเนินงานขององค์กร
 2. ความเสีย่งด้านปฏบัิตกิาร (Operational Risk)  
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
กระบวนการหรือกิจการภายในองค์กร	รวมท้ังความเส่ียง
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดซ่ึงความเส่ียงด้านปฏิบัติการจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานและ
การบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ	ทางการเงิน	
โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน	 เช่น	การ
บริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเครดติ	 ด้านเงินลงทุน	
หรือจากปัจจัยภายนอก	 เช่น	การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย	 อัตราแลกเปล่ียน	หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผกูพันท่ีตกลงได้	อันส่งผลกระทบ
ต่อการด�ารงอยู่	รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
 4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
     และข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแล	 เช่น	คณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 เป็นต้น	รวมท้ัง
ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์	 	 ซ่ึงเม่ือมีความ
เส่ียงเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กรโดยรวม
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 การประเมินความเสี่ยง
	 การประเมินความเส่ียงเน้นข้ันตอนท่ีด�าเนินการต่อ
จากการระบุความเสี่ยงโดยประกอบด้วย	2	กระบวนการ
หลัก	ได้แก่
	 1.	การวิเคราะห์ความเส่ียง	 	 จะพิจารณาสาเหตุและ
แหล่งท่ีมาของความเส่ียง	ผลกระทบท่ีตามมาท้ังในทาง
บวกและทางลบ	รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของผลกระ
ทบท่ีอาจจะตามมา	 โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยท่ีมีผล
ต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น	ทั้งนี้	 เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์หน่ึง	 อาจเกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อ

วัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลายด้าน	นอกจากน้ันในการ
วิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเส่ียงท่ี
ด�าเนินการอยู่	 ณ	 ปัจจุบัน	 รวมถึงประสิทธิผลของ
มาตรการดังกล่าวด้วย
	 2.	การประเมินความเสี่ยง	จะปรับแก้ไขระบบว่า	
ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เทียบกันระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		ในกรณีที่ระดับ
ความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การ
ยอมรับความเสี่ยง	ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการ
จัดการทันที

 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
	 ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย	แบ่งเป็น	5	ระดับ	โดยก�าหนดนโยบายใน
แต่ละระดับดังนี้

ระดับ ค�าอธิบาย

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�าคัญของตลาดหลักทรัพย์
	 5.	ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด�าเนินโครงการส�าคัญแต่ละระดับ

	 ระดับความเสียหายแบ่งเป็น	5	ระดับ	โดยก�าหนดนโยบายในแต่ละระดับ	ดังนี้

ระดับ ค�าอธิบาย

5 วิกฤต

4 มีนัยส�าคัญ

3 ปานกลาง

2 มีน้อย

1 ไม่มีนัยส�าคัญ

	 แผนภาพความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส�าหรับการ
รายงานระดบัความเส่ียงท่ีได้รับการประเมิน	โดยแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและ 
ผลกระทบของความเสี่ยงโดยประกอบด้วย	2	แกน	ได้แก่
	 1.	แกนผลกระทบของความเสี่ยง	(Risk	Impact)
	 2.	แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	(Risk	Likelihood)

	 ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการจัดล�าดบัความเส่ียงว่าความ
เส่ียงท่ีได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเส่ียงสูง
(แดง)	ค่อนข้างสูง(ส้ม)	ปานกลาง(เหลือง)	หรือต�่า(เขียว)		
หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว	ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และฝ่ายจัดการจะด�าเนินการดังนี้

  แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

5

4

3

2

1

1

ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

Impact
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ระดับ ค�าอธิบาย

5 วิกฤต

4 มีนัยส�าคัญ

3 ปานกลาง

2 มีน้อย

1 ไม่มีนัยส�าคัญ

	 •	วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช้		Risk	Map	
ข้างต้น	และจดัล�าดับความส�าคญัของประเด็นความเสีย่ง
	 •	น�าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผู้บริหาร	
เพื่อด�าเนินการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงส�าคัญที่ต้อง
จัดการดูแลรวมถึงการก�าหนดฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบ	
เ พ่ือด�าเนินการจัดหามาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิม
เติมจากที่มีอยู่	ณ	ปัจจุบัน
	 •	 น�าเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆท่ี
ก�าหนดให้ต้องจดัการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	และคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบ
การก�าหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการน�าเสนอแผน
จัดการความเส่ียงท่ีจะด�าเนินการต่อท่ีประชุมคณะผู้
บริหารเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรท่ี
จ�าเป็นต้องใช้ด�าเนินการ	 (ถ้ามี)	 โดยในการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค�านึง
ถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้	 (Risk	Appetite)	 กับต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับรวมถึงข้อ
กฎหมายและข้อก�าหนดอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องความรับผดิชอบ
ที่มีต่อสังคม
	 ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้	 คือ	 ระดับความเส่ียงท่ี
ตลาดหลักทรัพย์	ยอมรับได้	โดยยังคงให้องค์กรสามารถ
ด�าเนินธุรกิจ	และบรรจุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
	 ท้ังน้ีในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความ
เส่ียงอาจต้องค�านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่มี
การจัดการซ่ึงอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์	
เช่น	 ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระ
ส�าคัญแต่โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อยมาก	 แนวทางในการ
จัดการความเส่ียงอาจพิจารณาด�าเนินการเป็นกรณีๆ ไป
หรืออาจด�าเนินการไปพร้อมๆกับความเสี่ยงอื่น

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
 • การหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นการด�าเนินการเพ่ือหลีก
เล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง	 มักใช้ในกรณีท่ี
ความเล่ียงมีความรุนแรงสูง	 ไม่สามารถหาวิธีลดหรือ
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • การร่วมจดัการ (Share)	เป็นการร่วมหรือถ่ายโอน
ความเส่ียงท้ังหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลหรือหน่วย
งานภายนอกองค์กร	ให้ช่วยแบบรับภาระความเสี่ยงแทน	
เช่น	การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 •  การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ	
เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง	 หรือลด 
ผลการะทบท่ีอาจเกิดข้ึน	 ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 เช่น	
การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency	plan)
 •  การยอมรบั (Accept)	ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบัน
อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้	โดยไม่ต้องด�าเนินการใดๆเพ่ือลด
โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก	มักใช้กับความเส่ียง
ท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ

กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม	คือ	นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
งาน	 เพ่ือให้มันใจว่าได้มีการจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้	เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อเป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการ
ก�าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน�าไปปฏิบัติเป็นของ
เฉพาะองค์กร	ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตก
ต่างกัน	ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	คือ
	 •	การควบคมุเพือ่การป้องกนั	(Preventive	Control)	
เป็นวิธีการควบคุมท่ีก�าหนดข้ึนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
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	 •	การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ	(Detective	Control)	เป็น
วิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผดิพลาดท่ีได้เกิดข้ึนแล้ว
	 •	การควบคุมโดยการชี้แนะ	(Directive	Control)	เป็น
วิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส�าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
	 •	การควบคุมเพ่ือการแก้ไข	(Corrective	Control)	เป็น
วิธีการควบคุมท่ีก�าหนดข้ึนเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิด
ขึ้น	และป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าอีกในอนาคต
	 ท้ังน้ีในการด�าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค�านึง
ถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน	กับผลประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย	โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์
ประกอบดังนี้
	 •	วิธีการด�าเนินงาน(ขั้นตอน	,	กระบวนการ)
	 •	การก�าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบ
การควบคุมนั้น	ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 1.	พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ี
ได้ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
	 2.	 พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจ�าเป็น	 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
	 •	ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
	 กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด�าเนินการภายใน
ตลาดหลักทรัพย์	มีความจ�าเป็นต้องได้รับการส่ือสารถึง
การประเมินความเส่ียงและการควบคุม	ความคืบหน้าใน

การบริหารความเส่ียง	การดแูลติดตามแนวโน้มของความ
เส่ียงหลัก	 รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อ
เนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่า
	 •	 เจ้าของความเส่ียง	 (Risk	Owner)	 มีการติดตาม
ประเมินสถานการณ์	วิเคราะห์	และบริหารความเส่ียงท่ีอยู่
ภายใต้	ความรับผดิชอบของคนอย่างสม�า่เสมอ	และเหมาะ
สม
	 •	 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส�าคัญต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร	 ได้รับการรายงานถึงความคืบ
หน้าในการบริหารความเส่ียงและแนวโน้มของความเส่ียง
ต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
	 •	 ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอ	
เหมาะสม	มีประสิทธิผล	และมีการน�ามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน	 รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงแก ้ ไขการควบคุมภายในอยู ่ เสมอเพ่ือให ้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
	 ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการ
ท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง	รวม
ถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ท่ีประชุมผู้บริหาร	
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง	คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพ่ือ
ทราบและพิจารณาต่อไป
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	 ฝ่ายจัดการควรวเิคราะห์	และติดตามการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก	รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน	 ซ่ึงอาจส่งผลให้
ต้องมีการทบทวนการจัดการความเส่ียงและการจัด
ล�าดับความส�าคัญรวมถึงอาจน�าไปใช้ในการทบทวน
กรอบการบริหารความเสี่่ยงโดยรวม

ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี 
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย		จ�ากัด	ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการ
เงินรายไตรมาสและประจ�าปี	2561	ไม่มีข้อสังเกตุเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน	

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	15	
สิงหาคม	2555	คร้ังท่ี	 1/2555	 ได้แต่งต้ัง	นางจิรวัสสา		 
โรจนประดษิฐ์			ให้ด�ารงต�าแหน่งผูจั้ดการแผนกตรวจสอบ
ภายในของบริษัท	 	 ต้ังแต่วันท่ี	 15	 สิงหาคม	2555	 โดย 
นางจิรวัสสา		โรจนประดษิฐ์	มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายใน		เป็นระยะเวลา		11	ปี	และ
ได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน	 ได้แก่	 	 Evaluating	 Internal	
Controls:	A	COSO-Based	Approach	(สมาคมผูต้รวจสอบ
ภายใน)	 	 และ	 Internal	Auditing	Certificate	Program	

(IACP)(สภาวิชาชีพบัญชี)	และมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ		จึงเหน็ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ		

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	คร้ังท่ี	5/2561	
เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561		คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง	
3	ท่าน	 ได้ประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปี	 2561	 ของผู้
จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	ของบริษัทฯ		แล้วว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมี
ความรู้ความสามารถด�าเนินการตอบสนองนโยบาย
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายมา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ	และ	ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือสนับสนุนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	ของคณะ
กรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
          
ทั้งนี้	การพิจารณา	และอนุมัติ	 แต่งตั้ง	ถอดถอนและโยก
ย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งผูจั้ดการแผนกตรวจสอบภายใน	ของ
บริษัทได้รับการอนุมัติ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
	 รายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี	 2560	 และ2561	 ส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 	 2560	 
และวันที่	 	 	31	ธันวาคม		2561	ระหว่าง	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับ	บุคคล	/	นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง	โดยสรุปราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ 

และ / หรือบริษัทย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

1.	นายแพทย์ก�าพล	พลัสสินทร์ - •	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	โดย	ณ	
วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่	23	สิงหาคม	
2561	กลุ่มพลัสสินทร์	ถือหุ้นบริษัท	
ร้อยละ	39.16
•	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้า
หน้าที่บริหารในบริษัท	และด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยเจ็ดแห่ง

รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย กับบุคคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องกันในปีบัญชีส้ิน
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตุผลและ

ความจ�าเป็น

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
ปี 2560 ปี 2561

1.แพทย์
ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้
บริหาร	

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

ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี

35.30

5.47

27.69

2.75

การก�าหนดราคาซ้ือขาย
การก�าหนดค่า
ธรรมเนียมแพทย์เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัย
แพทย์ก�าหนด	ซ่ึงเทียบ
เท่ากับราคาท่ีบริษัท	ฯ	
จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์
แก่	แพทย์ท่านอ่ืนของท้ัง
โรงพยาบาล	
เทอมการช�าระเงิน 
ภายใน	30	วัน	ตาม
เงื่อนไขการค้าปกติ
แนวโน้มการท�ารายการ
ในอนาคต
รายการดังกล่าวเป็น
รายการค้าปกติที่จะ 
เกิดขึ้น	อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต	ภายใต้เงื่อนไข
ทั่วไป

รายการดังกล่าว
มีความจ�าเป็นและ
สมเหตุสมผล	
เนื่องจากบริษัทฯ	
มีความจ�าเป็น
ต้องจ่ายค่า
ตอบแทนแพทย์ดัง
กล่าว	ในอัตรา
เทียบเท่ากับ
แพทย์ท่านอื่นของ
ทั้งโรงพยาบาล
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ                                
(ล้านบาท) เหตุผลและ

ความจ�าเป็น

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
ปี 2560 ปี 2561

1. นายแพทย์ก�าพล 
พลัสสินทร์ 

ค่าเช่าอาคาร : บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายจาก
การเช่าอาคารพาณชิย์	4.5	ช้ัน	2	คูหา		
พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ	416		ตรม.		เพ่ือ
เป็นสถานท่ีจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ	

ยอดเจ้าหน้ีคงค้างส้ินปี

0.36

0

0.36

0

การก�าหนดราคาเช่า   
สัญญาเช่าอายุ	3	ปี	นับ
แต่วันท่ี	1	พฤศจิกายน	
2558		ถงึ	วันท่ี	1	
พฤศจิกายน	2561		โดย
มีค่าเช่าเดอืนละ	30,000		
บาท	
เทอมการช�าระเงนิ   
สัญญาระบุให้ผูเ้ช่าช�าระ
เงินล่วงหน้ารายเดอืน	ซ่ึง
ผูเ้ช่ามีการช�าระเงินล่วง
หน้ารายเดอืนตามท่ีระบุ
ในสัญญา
แนวโน้มการท�ารายการ
ในอนาคต
รายการดงักล่าวเป็น
รายการท่ีจะเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต	ภายใต้
ราคาประเมินค่าเช่า
ยุติธรรมและเง่ือนไขการ
เช่าท่ัวไป

รายการดังกล่าว
มีความจ�าเป็นและ
สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ	
มีความจ�าเป็น
ต้องใช้พื้นที่
อาคารดังกล่าว
ในการจัดเก็บ
เอกสาร	โดย
ราคาเช่าเป็นไป
ตามราคาที่
ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ

การเช่าที่ดิน และ อาคาร 

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าส่ัง	 หรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยกรรมการ	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	กับบริษัทฯ	ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่าง
กันนั้นๆ	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
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	 ท้ังน้ี	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน	
กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ	ท่ีได้ก�าหนดข้ึน	
และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการ
ใดๆ	ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ	 รวมท้ังจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา		
	 นอกจากน้ี	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ให้ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดงักล่าว	
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น	บริษัทฯ	จะจัด
ให้มีบุคคลท่ีมีความรู้	 ความช�านาญพิเศษ	 เช่น	ผู้สอบ
บัญชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน	โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความ
ช�านาญพิเศษ	จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะ
กรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้	แล้วแต่กรณี	เพ่ือให้มีความ
ม่ันใจว่าการเข้าท�ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้งของบริษัทฯ	 แต่เป็นการท�ารายการท่ี
บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
	 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	 เช่น	การให้บริการ	และการ
ซื้อหรือขายสินค้า	เป็นต้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายใน
การท�ารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ	 เป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด	ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก	 และ
ให ้ปฏิบัติเป ็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร ่วมกันอย่าง
เคร่งครัด	พร้อมท้ังก�าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ	
ให้ชัดเจน	 เป็นธรรม	 และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผล
ประโยชน์	ทั้งนี้	แผนกตรวจสอบภายในจะท�าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดท�ารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตสุมผลของการท�ารายการทุกๆ	
ไตรมาส

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป	 และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ	ได้แก่	รายการเช่าอาคาร	และรายการรับความช่วย
เหลือทางการเงิน	 เช่น	การกู้ยืม	การค�้าประกัน	 เป็นต้น	
บริษัทฯ	 มีนโยบายให้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมและให้ความเหน็เก่ียวกับความสมเหตสุมผล
และความจ�าเป็นของการท�ารายการก่อนท�ารายการน้ันๆ			 
และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง
หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวม
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	(ถ้า
มี)	 และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี	 เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล	 หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึง
ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดย
บริษัทฯ	 จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	 รวมท้ังแบบ	56-1	 และ
รายงานประจ�าปี
	 ส�าหรับแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
น้ัน	จะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด�าเนินการทางธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ	 เช่น	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
ฐานะแพทย์		ค่าเช่าอาคาร	การซื้อยา		เป็นต้น	นอกจาก
น้ี	ในอนาคต	บริษัทฯ	อาจมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษัทย่อย	ในด้านการค�า้ประกันเงิน
กู้	และ/หรือการให้เงินกู้ยืม		และจะด�าเนินการท�ารายการ
ข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการท�า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 และสอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ตลาดหลักทรัพย์	 และ
หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายบริหาร

ค�าอธบิายและวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและ
ผลการด�าเนินงาน
ภาพรวมผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา
	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้
ป่วย	 โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ 
บริษัทฯ	แบ่งเป็น	2	ประเภทหลัก	ได้แก่	รายได้จากกลุ่มผู้
ป่วยท่ัวไป	และรายได้จากโครงการสวสัดกิารด้านสุขภาพ
ของภาครัฐ	 โดยมีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเป็นรายได้
หลัก	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	54.9	ร้อยละ	57.6	และร้อย
ละ	62.5	ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ในปี	2559	2560	และ	2561	ตามล�าดับ	
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีจุดเด่นด้านท�าเลที่ตั้ง	เนื่องจากตั้งอยู่
ใน พ้ืน ท่ีย ่านอุตสาหกรรมท่ีส�า คัญ	 ซ่ึง มี โรงงาน
อุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็นจ�านวนมาก	มีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น	และมกีารขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง	ประกอบ
กับการมีช่ือเสียงด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล	 และ
มีนโยบายก�าหนดอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ	
ส่งผลให้จ�านวนผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการเพ่ิมข้ึนและรายได้
เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 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�าดับ	หรือเพ่ิมข้ึน	 ร้อยละ	
6.57	และร้อยละ	13.71		ตามล�าดับ	ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�า
ให้บริษัทฯ	มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้แก่
 • จ�านวนผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น: 
 บริษัทฯ	 มีนโยบายเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ
รักษาพยาบาล	โดยการเพ่ิมจ�านวนแพทย์และพยาบาลผู้
ให้บริการ	รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะ
ทางและการรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนสูง	 เป็นผลให้
สามารถดึงดูดผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยท่ัวไปให้เข้ารับการ
รักษากับบริษัทฯ	 เพ่ิมข้ึน	 โดยจ�านวนคร้ังการใช้บริการ

ของผู้ป่วยทั่วไปประเภทผู้ป่วยนอก	(OPD)	มีจ�านวนเพิ่ม
ขึ้นจาก	743,666	ครั้งในปี	2559	เป็น	899,551	ครั้งในปี	
2561	(อัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ	9.98	ต่อปี)	ในขณะท่ี
อัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของผูป่้วยท่ัวไปประเภทผูป่้วย
ใน	(IPD)	มีจ�านวนเพ่ิมข้ึนจาก	138	เตยีงต่อวนัในปี	2559	
เป็น	167	 เตียงต่อวันในปี	2561	 (อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ	10.20	ต่อปี)
 • รายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปเพิ่มขึ้น : 
	 จากการเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการ	รวม
ทั้งจากการที่บริษัทฯ	สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่
ซับซ้อนซึ่งมีอัตราค่าบริการต่อครั้งในระดับสูง		ส่งผลให้
รายได้เฉล่ียต่อคร้ังในการให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป
เพ่ิมข้ึน	นอกจากน้ี	ในปี	2559	ถึง	2561	บริษัทฯ	ปรับเพ่ิม
อัตราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป	เพื่อพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง
ทั้งนี้	รายได้เฉลี่ยจากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก	1,470	
บาทต่อคร้ัง	เป็น	1,606	บาทต่อคร้ัง	ในขณะท่ีรายได้เฉล่ีย
จากกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก	17,945	บาทต่อครั้ง	 เป็น	
21,459	บาทต่อครั้ง
 • จ�านวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
เพิ่มขึ้น: 
	 บริษัทฯ	ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานแก่ผู้
ป่วยทุกกลุ่ม	 จึงได้รับความเช่ือม่ันอย่างสูงจากกลุ่มผู้
ป่วยตามโครงการประกันสังคม	 เป็นผลให้จ�านวนผู ้
ประกันตนตามโครงการประกันสังคมท่ีเลือกลงทะเบียน
กับบริษัทฯ	 เพ่ิมข้ึนตามล�าดับ	 โดยจ�านวนผู้ประกันตน
เฉลี่ย	เพิ่มขึ้นจาก	396,676	คนในปี	2559	เป็น	421,700	
คนในปี	2561	(อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	3.11	ต่อปี)	
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  • อัตราค่าบริการทางการแพทย์ท่ี ได ้รับตาม
โครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น : 
	 ในระหว่างปี	2559	ถึง	2561	ส�านักงานประกันสังคม
พิจารณาปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายและพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการส่วนเพ่ิมใน
ส่วนของการให้การรักษาผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่า
ใช้จ่ายสูง	รวมถึงผลจากการที่บริษัทฯ	มีสถิติอัตราการ
ใช้บริการของผูป่้วยท่ีเข้าข่ายภาระเส่ียงอยู่ในระดบัสูงกว่า
ค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมระบบประกันสังคมท่ัว
ประเทศ	ท�าให้	บริษัทฯ	ได้รับรายได้ส่วนเพ่ิมซ่ึงอ้างอิงตาม
ค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
	 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น	ส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถ
ท�าก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2559	2560	และ	2561	

บริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิจ�านวน	564.29	ล้านบาท	565.44	
ล้านบาท	และ	633.88	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ	5.99	ต่อปี	และสามารถรักษาอัตราก�าไรให้
อยู่ในระดบัท่ีดกีว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม	โดยมีอัตรา
ก�าไรสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าวร้อยละ	15.4	ร้อยละ	14.5	
และร้อยละ	 14.3	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
สามารถในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ	ได้เป็นอย่าง
ดี	 จากนโยบายของบริษัทฯ	 ในการพัฒนาศักยภาพใน
การรักษาพยาบาลเพ่ือดงึดดูกลุ่มผูป่้วยท่ัวไปท่ียินดจ่ีาย
ค่าบริการส่วนเพิ่ม	เพื่อคุณภาพการให้บริการที่จะได้รับ
เป็นส�าคัญ	โดยคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถรักษา
อัตราก�าไรในระดับดังกล่าวไว้ได้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก	(OPD)
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก	(IPD)

1,093.02
902.03

30.1
24.8

1,215.74
1,016.33

31.4
26.2

1,444.71
1,310.06

32.8
29.7

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 1,995.06 54.9 2,232.07 57.6 2,754.77 62.5

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ
โครงการประกันสังคม
โครงการภาครัฐอื่นๆ

1,314.80
326.91

36.1
9.0

1,451.67
192.05

37.4
5.0

1,409.60
242.62

32.0
5.5

รวมรายได้จากโครงการภาครัฐ 1,641.71 45.1 1,643.72 42.4 1,652.22 37.5

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0

การวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
	 บริษัทฯ	แบ่งรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	(“รายได้หลัก”)	เป็น	2	กลุ่มหลักตามลักษณะผูป่้วยคือ	ราย
ได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป	และรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ	โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง
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	 จากตารางข้างต้น	บริษัทฯ	มีรายได้หลักในระหว่างปี	
2559	2560	และ	2561	เป็นจ�านวน		3,636.77	ล้านบาท	
3,875.79	ล้านบาท	และ	4,406.99	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
หรือ	เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	10.08	ต่อปี		ซึ่งการเติบโตอย่าง
มีนัยส�าคัญ	 เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ	 มีนโยบายเพ่ิม
ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล	 โดยการเพ่ิม
จ�านวนแพทย์และพยาบาลผู้ให้บริการ	 รวมถึงการขยาย
ขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมี
ความซับซ้อนสูง	 เป็นผลให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ป่วย
ทั่วไปให้เข้ารับการรักษากับบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	และยังส่งผล
ให้ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมลงทะเบียนกับ
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท	 เพ่ิมข้ึนเช่นกัน	 โดยหากแยก
พิจารณาในแต่ละกลุ่ม	พบว่า	รายได้จากกลุ่มผูป่้วยท่ัวไป
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ	 17.51	ต่อปี	 ในขณะท่ีรายได้จาก
โครงการสวัสดกิารภาครัฐ	เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ	0.32	ต่อ
ปี	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	มีนโยบายเน้นเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกลุ่ม
ผูป่้วยท่ัวไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอัตราก�าไรข้ันต้นสูงกว่า
อัตราก�าไรข้ันต้นของกลุ่มผูป่้วยตามโครงการสวัสดกิาร
ภาครัฐ	โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปของบริษัทฯ	ในปี	
2561	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	62.5	ของรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาล	
	 ทั้งนี้	รายได้หลักแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
 (1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
	 	รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปแบ่งได้เป็น	รายได้จากกลุ่ม
ผูป่้วยนอก	(OPD)	และรายได้จากกลุ่มผูป่้วยใน	(IPD)	โดย
ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีรายได้จาก
กลุ่มผูป่้วยท่ัวไปเป็นจ�านวน	1,995.06	ล้านบาท	2,232.07	
และ	2,754.77	ล้านบาท	ตามล�าดบั	หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อย
ละ	17.51	ต่อปี	โดยรายได้เฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิม
ข้ึนจาก	1,093.02	ล้านบาทในปี	2559	เป็น	1,444.71	ล้าน
บาทในปี	2561	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉล่ียร้อยละ	14.97	ต่อ
ปี	 ในขณะท่ีรายได้เฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยในเพ่ิมข้ึนจาก	
902.03	ล้านบาทในปี	2559		เป็น	1,310.06	ล้านบาทในปี	
2561	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉล่ียร้อยละ	20.51	ต่อปี	
	 สาเหตุหลักท่ีรายได้จากกลุ่มผูป่้วยท่ัวไปเพ่ิมข้ึนอย่าง
มีนัยส�าคัญในช่วงระหว่างปี	2559	ถึงปี	2561	เนื่องจาก

จ�านวนการใช้บริการกลุ่มผูป่้วยท่ัวไปประเภทผูป่้วยนอก
เพิ่มขึ้นจาก	743,666	ครั้งในปี	2559	เป็น	804,167	ครั้ง	
และ	899,551	ครั้งในปี	2560	และ	2561	ตามล�าดับ	หรือ
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ	9.98	ต่อปี	 ในขณะอัตราการเข้าใช้
บริการใหม่ของผู้ป่วยท่ัวไปประเภทผู้ป่วยในเพ่ิมข้ึนจาก	
138	เตียงต่อวันในปี	2559	เป็น	143	เตียงต่อวันและ	167	
เตียงต่อวันในปี	2560	และ	2561	ตามล�าดับ	หรือเพิ่มขึ้น
เฉล่ียร้อยละ	10.20	ต่อปีซ่ึงจ�านวนการใช้บริการท่ีเพ่ิม
ขึ้น	เป็นผลจากการที่บริษัทฯ	เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่	2	
แห่งในปี	 2561	 และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการรักษา
พยาบาล	 รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการให้
บริการ	เช่น	การให้บริการศูนย์มะเร็ง	ศูนย์ส่องกล้องทาง
เดินอาหารและตับ	 และการให้บริการเฉพาะทางโรคหัวใจ
ครบวงจร	 เป็นต้น	 ซ่ึงการเพ่ิมศักยภาพและความหลาก
หลายในการให้บริการ	ส่งผลให้รายได้เฉล่ียต่อคร้ังในการ
ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมข้ึน	 เน่ืองจากบริษัทฯ	
สามารถให้บริการทางการแพทย์ท่ีซับซ้อนซ่ึงมีอัตราค่า
บริการต่อครั้งในระดับสูง	นอกจากนี้	ในระหว่างปี	2559	
ถึง	2561	บริษัทฯ	ปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการในส่วนของ
กลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ
ทางการแพทย์อย่างต่อเน่ืองท�าให้รายได้เฉล่ียจากกลุ่มผู้
ป่วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก	1,470	บาทต่อคร้ัง	เป็น	1,606	บาท
ต่อคร้ัง	 ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียจากกลุ่มผู้ป่วยในเพ่ิมข้ึน
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�าดับ	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�าดับ	ซึ่งปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อรายได้ประเภทนี้	ได้แก่	(1)	จ�านวนผู้ประกันตน
ลงทะเบียน	 (2)	นโยบายของภาครัฐในการก�าหนดอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและอัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์ส่วนเพ่ิมประเภทต่างๆ	 และ	 (3)	 ศักยภาพ
ของโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโครงการ
ประกันสังคม	ทั้งนี้	 จ�านวนผู้ประกันตนที่มีชื่อลงทะเบียน
กับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท	 มีจ�านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ
เน่ือง	 โดยเพ่ิมข้ึนจาก	 396,676	คน	 ในปี	 2559	 เป็น	
402,018	คน	และ	421,700	คนในปี	2560	และ	2561	ตาม

ล�าดับ	หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.11	ต่อปี	ในขณะที่ราย
ได้จากโครงการประกันสังคมต่อจ�านวนผู้ประกันตนเพิ่ม
ขึ้นจาก	3,315	บาทต่อคนต่อปีในปี		2559		เป็น	3,612	
บาทต่อคนต่อปี	 และ	3,341	บาทต่อคนต่อปีในปี	 2560	
และ	2561	 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการน�าพื้นที่การ
ให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึนไปให้บริการกับกลุ่มคนไข้ท่ัวไปส่งผล
ให้รายรับจากผู้ป่วยประกันสังคมปีท่ีผ่านมาจึงไม่ได้
เติบโตข้ึน	 โดยจ�านวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเฉล่ียรายปี
ของบริษัทฯ	ระหว่างปี	2559	ถึงปี	2561	แสดงดังตาราง

ปี จ�านวนผู้ประกันตน 
(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกันสังคม
(ล้านบาท)

2559
2560
2561

396,676
402,018
421,700

1,314.80
1,451.67
1,409.60

ปี	 2561	บริษัทฯ	 มีลูกค้าประกันสังคมเฉล่ียภายใต้การ
ดแูลประมาณ	421,700	ราย		โดยภายหลังจากท่ีโรงพยาบาล
จุฬารัตน์	3	อินเตอร์	และโรงพยาบาลจุฬารัตน์	11	อินเตอร์	
ได้รับการรับรองคุณภาพ	 	HA	 ข้ันท่ี	3	บริษัทฯ	สามารถ 
เพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกันตนได้เพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ	
437,500	คน	 	 ท้ังน้ีภายหลังการขยายโครงการในอนาคต
แล้ว	บริษัทฯ	อาจสามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกันตน
ได้	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู ้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มี 
นโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกค้าประกันสังคม	โดยโครงการ 
ในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าท่ัวไป
เป็นหลัก		
	 ท้ังน้ี	รายได้จากโครงการประกันสังคมจ�าแนกประเภท
ได้ดังนี้
 • รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย:	 ส�านักงานประกัน
สังคมก�าหนดให้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่โรง
พยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการประกันสังคม	ตามจ�านวนผู้
ประกันตนท่ีมีช่ือลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลน้ันๆ	โดยแบ่ง
รายได้ประเภทนี้เป็น	2	ส่วน	ได้แก่

	 (1)	 รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายเบ้ืองต้น	 :	 ในปี	 2555	
อัตราค่าบริการเหมาจ่ายในเบ้ืองต้นคือ	1,446	บาทต่อ
คนต่อปี	 ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น	 1,460	บาทต่อคนต่อปีในป	ี
2557	 และปรับเพ่ิมข้ึนเป็น	1,500	บาทต่อคนต่อปี	 ในปี	
2560	 โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2560	 ท้ังน้ี	
ส�านักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่ายเงินให้แก่บริษัทฯ	 เป็น
รายเดือน	ดังน้ันรายได้ประกันสังคมเหมาจ่ายท่ีบริษัทฯ	
จะได้รับข้ึนอยู่กับจ�านวนผู้ประกันตนซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง
ไปในแต่ละเดือน
	 (2)	รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพิ่มตามคุณภาพ
โรงพยาบาล	(Hospital	Accreditation	:	HA)	:	ส�านักงาน
ประกันสังคมก�าหนดให้มีการจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมแก่
โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	HA	โดยตั้งแต่ปี	
2553	ถึงเดอืนมิถุนายนปี	2555	โรงพยาบาลท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพระดับ	HA	ขั้นที่	2	และ	HA	ขั้นที่	3	มีสิทธิ
ได้รับค่าบริการส่วนเพ่ิมในอัตรา	80	บาทต่อคนต่อปี	และ
ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	โรงพยาบาลที่ได้รับ	HA	ขั้นที่	2	
จะได้รับค่าบริการส่วนเพ่ิมในอัตรา	40	บาทต่อคนต่อป	ี
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ส่วนโรงพยาบาลท่ีได้รับ	HA	 ข้ันท่ี	 3	จะได้รับค่าบริการ
ส่วนเพ่ิมในอัตรา	 80	 บาทต่อคนต่อปี	 	ณ	 วันท่ี	 28	
ธันวาคม	2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3	อินเตอร์	และใน
เดือนกรกฏาคม	 2556	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 11	 
อินเตอร์	 ได้รับการรับรองคุณภาพ	HA	 ข้ันท่ี	 3	 และ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 9	 แอร์พอร์ต	 ได้การรับรอง
คุณภาพ	HA	ข้ันท่ี	2	ต้ังแต่เดอืนมกราคม	2561	ส�านักงาน
ประกันสังคมเปล่ียนนโยบายการจ่ายใหม่	 ซ่ึงพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการ	 โดยจ่ายในอัตราสูงสุดท่ี	 
60	บาทต่อคนต่อปี	และผลลัพธ์ทางการรักษาพยาบาล
อีกในอัตราสูงสุดที่	60บาทต่อคนต่อปี
 • รายได้ประกันสังคมส่วนเพิ่ม:	อ้างอิงตามค่าสถิติ
การใช้บริการ:	ส�านักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่า
บริการส่วนเพ่ิมให้แก่โรงพยาบาลโดยอ้างอิงตามค่าสถิติ
ต่างๆ	อาทิ	ลักษณะความรุนแรงของโรคและความถีใ่นการ
ใช้บริการของผูป้ระกันตน	เป็นต้น	โดยอัตราค่าบริการดงั
กล่าวท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รับจะแตกต่างกันไป	ข้ึนอยู่
กับค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกับค่า
สถิติของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสงัคมทั่ว
ประเทศ	ซึ่งแบ่งรายได้ในกลุ่มนี้แบ่งเป็น	3	ประเภทได้แก่
	 (1)	 รายได้ส่วนเพ่ิมจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง	 :	 เป็นรายได้ค่าบริการ
ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใช้ในปี	 2555	 ส�าหรับกรณีท่ีโรง
พยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน	 (IPD)	 ซ่ึงมี
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง	และต้องเข้ารักษา
ตัวในฐานะผูป่้วยใน	โดยส�านักงานประกันสังคมใช้แนวทาง
การค�านวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (Diagnosis	Re-
lated	Groups	:	DRGs)	ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของ
กลุ่มโรคแต่ละประเภทและก�าหนดหน่วยท่ีใช้เปรียบเทียบ	
คือ	ค่าน�า้หนักสัมพัทธ์ปรับตามวนันอน	(Adjusted	Rel-
ative	Weight	:AdjRW)	ซึ่งกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ	 อาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่า	
AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ	 2	 โดยต้ังแต่ปี	 2555	
ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดค่าบริการส่วนเพ่ิมใน
อัตรา	AdjRWละไม่เกิน	15,000	บาท	1	/

	 (2)	รายได้ส่วนเพ่ิมตามอัตราการใช้บริการของผูป่้วย
ท่ีมีภาระเส่ียง	:	เป็นรายได้ท่ีข้ึนอยู่กับจ�านวนการใช้บริการ
ของผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม	กลุ่มผู้ป่วยนอกท่ี
เข้ารับการรักษาโรคเร้ือรัง	26	ประเภทตามท่ีส�านักงาน
ประกันสังคมก�าหนด	(ให้น�้าหนัก	60%)	อาทิเช่น	โรคเบา
หวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคเส้นเลือดในสมองแตก	
โรคไตวายเร้ือรัง	เป็นต้น	และ	กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจ็บ
ป่วยด้วยโรคที่มีค่า	
	 AdjRWน้อยกว่า	2	 (ให้น�้าหนัก	40%)	2/ในปี	2559	
อัตราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยังคงเท่าปี	 2555	 คือ	432	
บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปล่ียนอัตราส่วนระหว่าง	
กลุ่มผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง	26	ประเภท
ตามท่ีส�านักงานประกันสังคมก�าหนดเดมิให้น�า้หนัก	60%	
ปรับเพิ่มเป็นน�้าหนัก	90%	และกลุ่มผู้ป่วยในซึ่งมีอาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่า	AdjRWน้อยกว่า	2	เดมิให้น�า้หนัก	
40%	ปรับลดเป็นน�้าหนัก	10%	และในปี	 2560	 และได้มี
การปรับเพ่ิมอัตราจ่ายจาก	432	บาทต่อคนต่อปี	 เป็น	
447	บาทต่อคนต่อปี	 โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	 1	กรกฎาคม	
2560	ต่อมาในปี	2561	ส�านักงานประกันสังคมปรับลด
การให้ค่าน�้าหนัก	RW<2	จาก	10	%	เป็น	0%	และปรับ
เพ่ิมการให้ค่าน�้าหนักส�าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรังจากเดิม	
90%	เป็น	100%
 • รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู ้
เ ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: 	 การให้บริการรักษา
พยาบาลบางประเภทโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ
ทาง	บริษัทฯ	สามารถเบิกค่าบริการได้ตามท่ีให้บริการ
รักษาแก่ผู้ป่วยจริง	ภายใต้เง่ือนไขและอัตราค่าบริการท่ี

หมายเหตุ: 
 1/เนื่องจากในปี	2555	ภาครัฐก�าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าบริการดังกล่าวเป็นจ�านวนไม่เกิน	4,460	ล้านบาทซึ่งหากโรงพยาบาล
ท่ีเข้าร่วมโครงการประกันสังคมท่ัวประเทศ	 ให้การรักษาผู้ป่วยในท่ีมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่า	AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ	2	 เป็นจ�านวน
มาก	อาจส่งผลให้อัตราการจ่ายค่าเงินเพิ่มต่อAdjRWต�่ากว่า	15,000	บาทต่อคนต่อปี
 2/	การลดอัตราจ่ายเงินเพ่ิมของกรณภีาระเส่ียง	26	โรค	และการยกเลิกเกณฑ์การจ่ายเงินตามอัตราการใช้บริการในปี	2555ได้รับการชดเชย
ด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง	โดยค�านวณตาม	DRGs	ในกรณี	AdjRW	มากกว่าหรือเท่ากับ	2
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ส�านักงานประกันสังคมก�าหนดไว้	 ซ่ึงหากมีผู้ป่วยเข้าใช้
บริการเป็นจ�านวนมาก	จะเป็นผลให้บริษัทได้รับรายได้ใน
ส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย	โดยการให้บริการดังกล่าว	อาทิ
เช่น	การฟอกเลือดด้วยไตเทียม	การให้เคมีบ�าบัดแก่ผูป่้วย
โรคมะเร็ง	การผ่าตัดหวัใจแบบเปิด	การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียม
ในการบ�าบัดรักษาโรค	การผ่าตัดสมอง	เป็นต้น	
	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	 มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเพ่ิม
ข้ึนหรือลดลงเป็นผลสืบเน่ืองจาก	 (1)	 การเพ่ิมข้ึนของ
จ�านวนผู้ประกันตนท่ีเลือกลงทะเบียนกับบริษัทฯ	 (2)	
ส�านักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์เหมาจ่าย	 และพิจารณาปรับปรุงอัตราค่า
บริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการให้การรักษาผู้ป่วยในซ่ึง
ป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง	เพ่ือให้กลุ่มผูป่้วยประกันสังคม
ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม	 และ	 (3)	 จากการ
พัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเน่ือง	 จึงส่งผลให้
บริษัทฯ	 มีโอกาสให้บริการผู้ป่วยตามโครงการประกัน
สังคมท่ีเข้าข่ายภาระเส่ียง	เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	โดยมีสถติิ
อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายภาระเส่ียงอยู่ใน
ระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วม
ระบบประกันสังคม	บริษัทฯ	 จึงได้รับรายได้ส่วนเพ่ิมซ่ึง
อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน	
	 ในส่วนของรายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ	ได้แก่	ค่า
บริการทางการแพทย์ท่ีได้รับจากส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 บริษัทฯ	 ไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้
บริการรักษาโรคท่ัวไปกับ	สปสช.	(โครงการ	30	บาทรักษา
ทุกโรค)	แต่บริษัทฯ	ให้การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย
บางประเภท	ที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ให้

บริการรักษาแก่ผู้ป่วยจริง	 ภายใต้เง่ือนไขและอัตราค่า
บริการที่	สปสช.	ก�าหนด	ทั้งนี้	การรักษาพยาบาลที่อยู่
ในเกณฑ์ดังกล่าว	อาทิเช่น	การให้บริการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม	การรับดแูลทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อยท่ีอยู่
ในภาวะวกิฤติ	การให้การรักษาผูป่้วยกรณีอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 3	กองทุน	 และการให้บริการผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง	เป็นต้น	และในปี	2556	ได้เพิ่มเรื่องการ
ให้บริการผูป่้วยหวัใจ	โดยรายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ	
ที่ได้รับจาก	สปสช.	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19.91	ร้อยละ	
19.95	และร้อยละ	14.68	ของรายได้จากโครงการภาครัฐ
ในปี	2559	2560		และ	ปี	2561	ตามล�าดับ	
 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
	 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	(“ต้นทุน”)	
ประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล	ต้นทุนยา	 เวชภัณฑ์	 วัสดุส้ินเปลืองทางการ
แพทย์	 และค่าเส่ือมราคา	 และต้นทุนอ่ืนๆ	 ซ่ึงในระหว่างป	ี
2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีต้นทุนในการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล	 จ�านวน	 2,468.54	 ล้านบาท	
2,633.10	ล้านบาท	และ	3,702.03	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	67.9	ร้อยละ	67.9	 และร้อยละ	
69.7	ของรายได้หลัก	ตามล�าดับ		
	 บริษัทฯ	มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้โดยเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน
ในปี	2561	 เน่ืองจากบริษัทได้เปิดด�าเนินการโรงพยาบาล
แห่งใหม่จ�านวน	2	 แห่ง	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	 และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา	ส่งผลให้อัตราต้นทุนของบริษัทเพ่ิมสูงข้ึน	
	 ท้ังน้ี	 ต้นทุนหลักของบริษัทฯ	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียม
แพทย์	และ	ต้นทุนยา	เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป

ค�าถาม ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (2,468.54) (67.9) (2,633.10) (67.9) (3,072.03) (69.7)

ก�าไรขั้นต้น 1,668.23 32.1 1,242.69 32.1 1,334.95 30.3

ก�าไรข้ันต้น
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บริษัทฯ	มีก�าไรข้ันต้น	ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	
บริษัทฯ	 มีก�าไรข้ันต้นเป็นจ�านวน	1,168.23	ล้านบาท	
1,242.69	ล้านบาท	และ	1,334.95	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
และคิดเป็นอัตราก�าไรข้ันต้นร้อยละ	32.1	ร้อยละ	32.1	และ
ร้อยละ	30.3	ตามล�าดับ	 โดยอัตราส่วนก�าไรข้ันต้นของ
บริษัทอยู่ในอัตราใกล้เคียงกันอย่างสม�า่เสมอ	เป็นผลจาก
การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 รายได้อืน่
	 บริษัทฯ	 มีรายได้ประเภทอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง	ประกอบด้วย	ราย
ได้ค่าเช่า	รายได้ค่าสาธารณปูโภค	ดอกเบ้ียรับ	รายได้จาก
การให้การอบรมผู้ช่วยพยาบาล	 และรายได้อ่ืนๆ	 ซ่ึงใน
ระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีสัดส่วนราย
ได้ประเภทนี้ต�่ากว่าร้อยละ	1.0	ของรายได้รวม
 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
	 ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีค่าใช้
จ่ายในการบริหารจ�านวน	493.82	ล้านบาท	550.85	ล้าน
บาท	และ	570.07	ล้านบาทตามล�าดบัโดยการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพ่ิม
ค่าตอบแทนพนักงานและจ�านวนพนักงานเพ่ือรองรับการ
เติบโตของบริษัทฯ	 และการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารประเภทอ่ืนๆ	 ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
ของจ�านวนผู้ป่วย
	 ท้ังน้ี	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับ
รายได้รวม	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.5		ร้อยละ	14.1	และ
ร้อยละ	12.9	 ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	ตาม
ล�าดับ	 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกัน
แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ	
แม้ว่าในปี	2561	มีการสรรหาบุคคลากร	เข้ามาในบริษัทฯ	
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ	
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพนักงานและผู้บริหาร	ค่าเส่ือมราคา	ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค	 เป็นต้น	 โดยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน
และผู้บริหาร	 เป็นค่าใช้จ่ายหลัก	 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย
มากกว่าร้อยละ	50	ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด		

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน
	 ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีก�าไร
จากการด�าเนินงานเป็นจ�านวน	695.51	ล้านบาท	712.47	
ล้านบาท	และ	788.74	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 และคิดเป็น
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ	19.0	ร้อยละ	18.3	
และร้อยละ	17.8	ตามล�าดับ	
  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้
ยืมธนาคารและดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ	 โดยบริษัทฯ	 มีค่าใช้
จ่ายทางการเงินจ�านวน	9.52	ล้านบาท	15.87	ล้านบาท	
และ	23.72	ล้านบาทในระหว่างปี	2559	2560		และปี	2561	
บริษัทใช้เงินกู้ระยะส้ันเป็นคร้ังคราวเพ่ือบริหารสภาพ
คล่อง	และใช้เงินกูร้ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการ
ใหม่รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการ
 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี	2559	2560	และ	2561	เป็น
จ�านวน	121.01	ล้านบาท	130.82	ล้านบาท	และ	149.80	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้ปี	 2556	 เป็นต้นไปอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคล	ได้ถูกปรับลดลงจากร้อยละ	23	เป็นร้อย
ละ	 20	 ตามนโยบายของภาครัฐในการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ	และดงึดดูเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
 ก�าไร (ขาดทุน) สทุธิ
	 บริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	
2559	 2560	 และ	 2561	 บริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิจ�านวน	
564.29	ล้านบาท	565.44	ล้านบาท	และ	633.88	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	 โดยการเพ่ิมข้ึนของก�าไรสุทธิอย่างต่อ
เน่ืองเป็นผลจาก	(1)	จ�านวนผูป่้วยท่ัวไปเพ่ิมข้ึน	(2)	จ�านวน
ผูป้ระกันตนเพ่ิมข้ึน	(3)	การเพ่ิมศักยภาพในการรักษาและ
การรักษาโรคท่ียากข้ึนในแต่ละศูนย์เฉพาะทางโรคต่างๆ	
(Excellent	Center)	 	 (4)	สถิติอัตราการใช้บริการของผู้
ป่วยที่เข้าข่ายภาระเสี่ยงเพิ่มขึ้น	และอยู่ในระดับสูงกว่าค่า
เฉล่ียของประเทศ	บริษัทฯ	 จึงได้รับรายได้ส่วนเพ่ิมซ่ึง
อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการดังกล่าวเพ่ิมข้ึน(5)	
สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้
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บริษัทฯสามารถควบคุมได้อย่างสม�า่เสมอด้วยการรักษา
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ ่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	 มีการขยายพ้ืนท่ี
การใหบ้รกิารอย่างต่อเนือ่ง	และในปี	2561	บรษิทัฯมกีาร
เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จ�านวน	2	 แห่ง	ส่งผลให้บริษัทฯ	
มีอัตราก�าไรสุทธิลดลงเป็นร้อยละ	15.4	ร้อยละ	14.5	และ
ร้อยละ	14.3	 ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	ตาม
ล�าดับ	 ซ่ึงบริษัทสามารถด�ารงอัตราก�าไรสุทธิให้อยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเน่ือง	 เป็นผลจากระบบการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ	โดยต้นทุนใน
การประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกับราย
ได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ	67.5	ร้อยละ	67.6	 และ	 ร้อยละ	
69.3	ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารเม่ือเปรียบเทียบกับ
รายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ	13.5	ร้อยละ	14.1	และร้อย
ละ	12.9	ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	ตามล�าดับ		

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ
 สินทรัพย์
	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทคือ	
สินทรัพย์หมุนเวียน	(ได้แก่	 เงินสด	ลูกหนี้การค้า	รายได้
ประกันสังคมค้างรับ	 ยา	 เวชภัณฑ์	 และวัสดุคงเหลือ	
เป็นต้น)	 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 (ได้แก่	 เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย	 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน	อสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุน	ท่ีดนิอาคารและอุปกรณ์	เป็นต้น)	โดยสินทรัพย์
รวมของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2559	2560	และ	
2561	มีจ�านวน	4,517.88	ล้านบาท	4,951.18	ล้านบาท	
และ	 5,708.18	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 โดยมีสัดส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างร้อยละ	26.9	ถึงร้อยละ	29.5	
ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	2560	
และ	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน	1,334.91	
ล้านบาท	1,332.00	ล้านบาท	และ	1,591.95	ล้านบาท	
ตามล�าดบั	ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นการ
เพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	และรายได้
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นส่วนใหญ่	 ควบคู่กับ
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	
2560	และ	2561	มีจ�านวน	3,182.97	ล้านบาท	3,619.18	
ล้านบาท	 และ	 4,116.23	 ล้านบาท	ตามล�าดับมีการ
เปล่ียนแปลงในรายการท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 จากป	ี
2559	ถึง	2561	เป็นการลงทุนตามแผนการขยายอาคาร
โรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการของบริษัทฯ
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 บริษัทฯ	มีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ	ณ	วันท่ี	31	
ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	เป็นจ�านวน	279.67	ล้าน
บาท	272.48	ล้านบาท	และ	338.24	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
โดยลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 เป็นผลจากการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯอย่างไรก็ด	ีสัดส่วนลูกหน้ีการค้า
ค้างช�าระโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่คงค้างไม่เกิน	3	เดือน	อยู่
ในอัตราร้อยละ	77.8	ของลูกหน้ีการค้ารวมและระยะเวลา
เกบ็หน้ีเฉล่ียลดลงแสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการจัด
เก็บหน้ีท่ีดีข้ึนซ่ึงเป็นผลจากบริษัทฯ	 มีนโยบายการดูแล
ลูกหน้ีอย่างเข้มงวด	รวมถึงมีนโยบายพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารลูกหนี้	
	 กรณีการตัดหน้ีสูญ	ฝ่ายบัญชีการเงินจะส่งเร่ืองให้
ฝ่ายกฎหมายด�าเนินการตามนโยบายบริษัทฯ	และหากไม่
สามารถเรียกช�าระหนี้ได้	จะขออนุมัติฝ่ายบริหารเพื่อตัด
จ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
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	 ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	แยกรายละเอียดตามอายุลูกหนี้การค้า	
แสดงตามตารางดังนี้

อายุลูกหนี้การค้าคงค้าง

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อายุลูกหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างช�าระ
ค้างช�าระ
ไม่เกิน	3	เดือน
3	–	6	เดือน
6	–	12	เดือน
มากกว่า	12	เดือน

223.68
22.34
10.26
15.46

84.3
8.4
3.9
5.8

212.68
27.32
9.77
15.05

82.4
10.6
3.8
5.8

249.57
41.45
16.38
19.80

77.8
12.9
5.1
6.2

รวมลูกหนี้การค้า 271.72 102.4 264.83 102.6 327.20 102.0

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	วันท่ี	
31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีลูกหนี้อื่น
เป็นจ�านวน	14.20	ล้านบาท	14.27	ล้านบาท	และ	17.59	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
	 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	 ได้แก่	 รายได้
ค้างรับจากส�านักงานประกันสังคม	และรายได้ค้างรับจาก
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	 ท้ังหมดซ่ึงแบ่งเป็น	 3	
ประเภท	ได้แก่
	 (1)	รายได้ประกันสังคมค้างรับซึ่งอ้างอิงตามค่าสถิติ
การใช้บริการ	ได้แก่	(1.1)	รายได้ค้างรับท่ีอ้างอิงตามอัตรา
การใช้บริการทางการแพทย์ท้ังหมด	 ซ่ึงเลิกใช้ต้ังแต่ป	ี
2555	 (1.2)	 รายได้ค้างรับท่ีอ้างอิงสถิติผู้ป่วยในท่ีป่วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง	(AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ	2)	
ซึ่งเริ่มใช้ปี	2555	และ	(1.3)	รายได้ค้างรับที่อ้างอิงสถิติผู้
ป่วยท่ีมีภาระเส่ียง	 ท้ังน้ี	 ส�านักงานประกันสังคมจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติผู ้ป่วยจากโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วม

โครงการประกันสังคมท่ัวประเทศเพ่ือใช้ในการค�านวณ
การจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาล
แต่ละแห่งในภายหลัง	 ซ่ึงบริษัทฯ	จะใช้สมมติฐานท่ีเหมาะ
สมในการประมาณการรายได้ท่ีบริษัทฯ	คาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละงวด
	 (2)	 รายได้ประกันสังคมค้างรับอ่ืนๆ	 เป็นผลจากการ
ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
เฉพาะ	ทาง	อาทิ	การฟอกเลือดด้วยไตเทียม	การให้เคมี
บ�าบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจ
แบบเปิด	การผ่าตัดใส่อวยัวะเทียมในการบ�าบัดรักษาโรค	
เป็นต้น	 ซ่ึงภายหลังการให้บริการรักษา	บริษัทฯ	 จะส่ง
เอกสารหลักฐานการให้บริการเพ่ือประกอบการเบิกค่า
บริการจากส�านักงานประกันสังคมต่อไป
	 (3)	 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	 จาก
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	 เป็นผลมาจากให้บริการ
รักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ	ทาง	
อาทิ	การฟอกเลือดด้วยไตเทียม	และการรับเป็นศูนย์รับ
ส่งต่อเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
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รายได้ประกันสังคมค้างรับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ปี	2559	2560	และ	2561	มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส�านักงานประกันสังคม
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยในซึ่งป่วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
รายได้ทางการแพทย์ภาระเสี่ยงค้างรับ
รายได้ประกันสังคมค้างรับอื่น

192.77

136.41
103.94

39.6

28
2.3

225.82

52.03
157.76

44.8

10.3
31.3

179.22

152.80
154.14

30.1

25.7
25.9

รวม 433.12 88.9 435.61 86.4 486.17 81.7

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 58.08 11.9 99.31 19.7 126.10 21.2

รวมรายได้ค้าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 491.20 100.8 534.92 106.1 612.26 102.9

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3.93) -0.8 (30.82) -6.1 (17.42) -2.9

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ-สุทธิ 487.27 100.0 504.10 100.0 594.84 100.0

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์การแพทย์
วัสดุอื่น

70.94
16.02
0.04
22.64

64.7
14.6
0.0
20.7

70.92
20.72
0.38
26.86

59.7
17.4
0.3
22.6

87.68
20.82
1.25
31.85

61.9
14.7
0.9
22.5

รวม 109.64 100.0 118.88 100.0 141.61 100.0

	 รายได้ประกันสังคมค้างรับ	ปี	2560	เพ่ิมข้ึน		2.49	ล้านบาท	
เป็นผลมาจากการเพ่ิมค่าบริการทางการแพทย์ของส�านักงาน
ประกันสังคม	คือ	ตรวจสุขภาพผูป้ระกันตน	และทันตกรรม	และ
ในปี	2561	เพ่ิมข้ึน	50.56	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากราย
ได้ทางการแพทย์ภาระเส่ียงค้างรับและรายได้ประกันสังคมค้าง
รับอ่ืนในส่วนของ(การรับรองคุณภาพ	HA)	ซ่ึงในปี2561		ทาง
ส�านักงานประกันสังคม	มีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการจ่าย	
	 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	จากส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพ	ปี	2560	เพ่ิมข้ึน	41.23	ล้านบาท	และ
ปี	 2561	 เพ่ิมข้ึน	26.79	ล้านบาท	จากให้บริการรักษา
พยาบาลโดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านหวัใจและ
หลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น

ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุคงเหลือ 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	
มียา	 เวชภัณฑ์	 และวัสดุคงเหลือ	 (“สินค้าคงเหลือ”)	 เป็น
จ�านวน	109.64	ล้านบาท	118.88	ล้านบาท	และ	141.61	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	และในช่วงเวลาดังกล่าว	บริษัทฯ	มี
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเป็นจ�านวน	16	วัน	16	วัน	และ	
15	 วัน	ตามล�าดับการด�ารงสินค้าคงคลังและระยะเวลา
ขายสินค้าเฉล่ียของบริษัทฯอยู่ในอัตราท่ีสม�่าเสมอ	
เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทแสดงดังตาราง
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	 บริษัทฯ	ไม่มีการต้ังส�ารองสินค้าคงเหลือเส่ือมสภาพ
จากการหมดอายุ	เนื่องจาก	บริษัทฯ	มีการบริหารสินค้า
คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมท้ังก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ท�าการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์	 ในคลังสินค้าและหอผู้
ป่วยทกุเดือน	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มสีายสมัพนัธ์ทีด่ีกบัผู้
จัดจ�าหน่ายยา	 จึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกล้หมดอายุ
กับผู้จัดจ�าหน่ายได้		

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	
มีที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	เป็นจ�านวน	2,935.79	ล้าน
บาท	3,385.20	ล้านบาท	และ	3,831.02	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	 โดยบริษัทฯ	ลงทุนใน	 ท่ีดิน	อาคาร	 และอุปกรณ์	
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
และรองรับโอกาสในการเตบิโตในอนาคต	โดยมีเงินสดจ่าย
เพื่อการลงทุนเป็นจ�านวน	1,016.28	ล้านบาท	653.28	
ล้านบาทและ	683.38	ล้านบาทตามล�าดับซ่ึงสินทรัพย์
หลักท่ีบริษัทฯ	ลงทุนคือ	 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์	 รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายและ
อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่	 เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ
ตามแผนงานของบริษัทฯ

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ได้แก่	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โดย	ณ	
วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเป็นจ�านวน	17.09		ล้านบาท	15.75	ล้านบาท	และ	
16.93	ล้านบาท	ตามล�าดบั	 ซ่ึงบริษัทฯ	ลงทุนในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ	

หนี้สิน
	 หนี้สินของบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	2	ประเภทคือ	หนี้สิน
หมุนเวียน	(ได้แก่	 เจ้าหนี้การค้า	และเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ี
ถึงก�าหนดช�าระใน	1	ปี	 เป็นต้น)	 และหน้ีสินไม่หมุนเวียน	
(ได้แก่	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ส�ารองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 เป็นต้น)	 โดยหนี้สินรวม

ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561		
มีจ�านวน	1,294.36	ล้านบาท	1,478.48	ล้านบาท	 และ	
1,964.75	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดยหน้ีสินหมุนเวียนมี
สัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ	65.93	ถึงร้อยละ	84.69	ของ
หนี้สินทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นรายการท่ีมีสัดส่วน
สูงสุดในกลุ่มหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	โดย	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	มีสัดส่วนเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่นต่อหนี้สินรวมร้อยละ	28.28	ร้อยละ	31.38	
และร้อยละ	 28.83	ตามล�าดับ	 โดยเจ้าหน้ีการค้าหลัก
ประกอบด้วย	 เจ้าหนี้ยา	 เวชภัณฑ์	 และวัสดุสิ้นเปลือง	ซึ่ง
บริษัทฯ	จัดซื้อเพื่อให้บริการทางการแพทย์	 ในขณะที่เจ้า
หน้ีอ่ืนประกอบด้วย	ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	ค่าใช้
จ่ายค้างจ่าย	 และเจ้าหน้ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการก่อสร้างและ
ส่วนเพิ่มขยายอาคาร	
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	ประกอบด้วย
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยเงินกู้เบิกเกินบัญชี	 และ
ตั๋วสัญญาใช้เงนิ	ซึง่บรษิทัฯ	เบกิใช้เป็นครัง้คราวเพือ่การ
บริหารสภาพคล่องในการด�าเนินการ	 โดย	ณ	 วันท่ี	 31	
ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงินคงค้างเป็นจ�านวน	637.0	ล้าน
บาท	380.0	ล้านบาท	และ	530.0	ล้านบาทตามล�าดับ
	 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นการกู้ยืมเพ่ือวัตถุประสงค์	 
ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยาย
พ้ืนท่ีการให้บริการ	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	2560	
และ	2561	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
คงค้างเป็นจ�านวน	164.50	ล้านบาท	472.30	ล้านบาท
และ	682.15	ล้านบาทตามล�าดับ
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีภาระผูกพัน
รวมจ�านวน	552	ล้านบาท	แบ่งเป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน	177	ล้านบาท	 และภาระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน	42	ล้านบาท	ทั้งนี้	
ภาระผกูพันท่ีเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วยภาระ
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ผกูพันเพ่ือการลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการ
ให้บริการและเพ่ือการซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการ
แพทย์และบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ยัง
ไม่เรียกช�าระในบริษัทย่อยมูลค่า	333	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	
มีส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดจ�านวน	3,130.37	ล้านบาท	
3,299.84	ล้านบาทและ	3,562.97	ล้านบาทตามล�าดับ	
ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มี
สาเหตุจากการท่ีบริษัทฯ	สามารถรักษาอัตราการเติบโต
ของรายได้	และอัตราการท�าก�าไรมาอย่างต่อเนื่อง

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

0.41	เท่า	0.45	เท่า	และ	0.55	เท่า	ตามล�าดับ	
	 -	อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น	อยู่ในระดับ	0.26	เท่า	0.26	เท่า	และ	0.34	เท่า	ตาม
ล�าดับ	
	 -	 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบ้ีย	อยู่
ในระดับ	73.05	เท่า	44.89	เท่า	และ	33.25	เท่าตามล�าดับ
	 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระ
หว่างบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์	พบว่า	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯยังอยู่ในระดบัท่ีต�า่แสดงให้เหน็ถึงการ
ด�าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม	ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ	 มีศักยภาพในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพิ่มเติมเพื่อลงทุนขยายกิจการในอนาคต

 สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
	 รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสด
แยกตามประเภท	สรุปตามตาราง

(ล้านบาท) ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมการด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกกรมการจัดหาเงิน

705.26
(1,027.66)
323.98

910.29
(588.29)
(349.36)

742.92
(683.13)
2.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1.57 (27.36) 59.64

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ต้นงวด 439.78 441.36 414.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 441.36 414.00 470.64
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จากการเปรียบเทียบระหว่างปี	2559	ถึงปี	2561	บริษัทฯ	
มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานจ�านวน	705.26	ล้าน
บาท		910.29	ล้านบาท	และ	742.92	ล้านบาท	ตามล�าดบั
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเป็นไปตามผลก�าไรจาก
การด�าเนินงานและการรับช�าระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
 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)	ในระดบั	0.66	เท่า	และ	0.67	
เท่า	 และ	 0.64	 เท่า	 ตามล�าดับ	 ท้ังน้ี	 พิจารณาจาก
อัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ	พบว่า	สภาพคล่อง
ของบริษัทฯสูงมาก	 แสดงถึงศักยภาพในการช�าระภาระ
ผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี
 วงจรเงินสด
	 ในระหว่างปี	2559	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีวงจร
เงินสดเฉลี่ยคิดเป็น	37	วัน	31	วัน	และ	25	วัน	ตามล�าดับ	
โดยวงจรเงินสดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	ต้องเตรี
ยมเงินสดเพ่ือรองรับการด�าเนินธุรกิจโดยเฉล่ียประมาณ	
30-40	วัน	ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ	บริหารสภาพคล่องจาก
กระแสเงินสดภายในเป็นหลักโดยใช้เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นครั้งคราว
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 (Return	 on	
Equity	:	ROE)	โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี	2559	
2560	และ	2561	คิดเป็นร้อยละ	18.54	ร้อยละ	17.60	และ
ร้อยละ	17.93	ตามล�าดบั	โดยอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้
ใกล้เคียงกันในแต่ละปีสะท้อนถึง	 ประสิทธิภาพในการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย:	อัตราก�าไรสุทธิ	(Net	Profits	
Margin)อยู่ในอัตราท่ีใกล้เคียงกันอย่างต่อเน่ือง	โดยในปี	
2559	2560	 และ	 2561	 คิดเป็นร้อยละ	15.43	 ร้อยละ	
14.51	และร้อยละ	14.31	ตามล�าดับ	

ปัจจยัและอทิธพิลหลักท่ีอาจมีผลต่อการด�าเนินงาน
หรอืฐานะทางการเงนิในอนาคต
 สภาวะอุตสาหกรรมและจ�านวนประชากรใน
พื้นที่ให้บริการ
	 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท	 ท้ัง	 9	 แห่ง	 ต้ังอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมส�าคัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวดั
ฉะเชิงเทรา	 จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	 และจังหวัด
ระยอง	 พ้ืนท่ีดังกล่าวมีพนักงานท�างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก	 และท่ีผ่านมา	 มีประชากร
โยกย้ายเข้าสู่พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของ
สภาวะอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงเป็นผลดีต่อธุรกิจของ 
บริษัทฯ	เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพ่ิมข้ึน	ท้ังในส่วนของกลุ่ม
โครงการประกันสังคมและกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
 การรวมกลุ ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC)
	 แผนการรวมกลุ่ม	AEC	ในปี	2558	จะท�าให้ธุรกิจด้าน
สุขภาพของประเทศไทยได้รับประโยชน์	 โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล	คาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึน	 เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทย
มีมาตรฐานการรักษาและการให้บริการในระดับสูง	 รวม
ถึงการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ	ประกอบกับอัตราค่ารักษา
พยาบาลท่ีอยู่ในระดับต�่า	 เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีมี
คุณภาพการรักษาใกล้เคียงกันทั้งนี้	แม้กลุ่มผู้ป่วยของบ
ริษัทฯ	 ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยภายใน
ประเทศ	 แต่จากการท่ีบริษัทฯ	 มีแผนพัฒนาความ
เช่ียวชาญในการรักษาเฉพาะด้าน	ประกอบกับการท่ีโรง
พยาบาลในกลุ่ม	 2	 แห่งคือ	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	
อินเตอร์	และโรงพยาบาลจุฬารัตน์	9	แอร์พอร์ต	ตั้งอยู่ใน
รัศมี	 10	 กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ	 จึงคาดว่า
บริษัทฯ	จะมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก	AEC	ใน
อนาคตและโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	 อินเตอร์	 เป็นโรง
พยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯ	 ซ่ึงได้รับการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล	JCI	(Joint	Commission	
International)	และจะสามารถสร้างความเช่ือม่ันให้กับชาว
ต่างชาติในเร่ืองคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีเป็นสากล	
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 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป 
	 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
54.9	ร้อยละ	57.6	และร้อยละ	62.5	ในปี	2559	2560	และ	
2561	ตามล�าดับ	 โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลระหว่างปี	
2559		ถึงปี	2561	รายได้จากกลุ่มผูป่้วยท่ัวไปเพ่ิมข้ึนจาก	
1,995.06	ล้านบาท	 เป็น	2,754.77	ล้านบาท	หรือเพิ่ม
ข้ึนเฉล่ียร้อยละ	 17.51	 ต่อปี	 ในขณะท่ีจ�านวนการใช้
บริการกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอกท่ีเพ่ิมข้ึนจาก	
743,666	คร้ังในปี	2559	เป็น	804,167	คร้ัง	และ	899,551	
ครั้งในปี	2560	และ	2561	ตามล�าดับ	หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ	9.98	ต่อปี	ในขณะอัตราการเข้าใช้บริการใหม่ของ
ผูป่้วยท่ัวไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก	138		เตยีงต่อวนั
ในปี	2559	เป็น	143	เตียงต่อวันและ	167	เตียงต่อวันในปี	
2560	 และ	 2561	ตามล�าดับ	หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ	
10.20	ต่อปี		บริษัทฯ	มีนโยบายเพิ่มจ�านวนผู้ป่วยทั่วไป
โดยการเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและ
เน้นการรักษาท่ีใช้ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง	 และ
บริษัทมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความ
พร้อมและเพียงพอกับปริมาณผู้รับบริการ	พร้อมด้วย
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย	 	 รวมถึงการ
เพ่ิมความหลากหลายในการให้บริการ	เช่น	การให้บริการ
ศูนย์ความงามจุฬารัตน์-เลอนัวร์การให้บริการเฉพาะ
ทางด้านโรคหัวใจครบวงจร	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	
ยังใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าท่ัวไป	
เช่น	การให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท�าประกันสุขภาพกบับริษัท
ประกันท่ีเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ	ท้ังน้ี	รายได้จากกลุ่มผู้
ป่วยท่ัวไปมีอัตราก�าไรสูงกว่ารายได้จากโครงการภาครัฐ	
ดังนั้น	การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป	จะส่ง
ผลทางบวกต่อแนวโน้มก�าไรของบริษัทฯในอนาคต
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
	 รายได้จากโครงการสวสัดกิารสังคมด้านสุขภาพของ
ภาครัฐ	เป็นรายได้ท่ีมีสัดส่วนสูงของบริษัทฯ	ซ่ึงในปี	2559	
ถึงปี	2561	รายได้ในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
45.1	42.4	และร้อยละ	37.5	ของรายได้จากการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล	 และหากนับรวมเฉพาะรายได้จาก
โครงการประกันสังคมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	36.1	37.4	

และ	32.0	ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	
ดังน้ัน	 การเปล่ียนแปลงนโยบายสวัสดิการสังคมด้าน
สุขภาพของภาครัฐท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	อาจส่งผลต่อ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
	 นอกจากน้ี	ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเหลือร้อยละ	20	 ต้ังแต่ปี	 2556เป็นต้นไปเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ	ซ่ึงนโยบายการลดอัตราภาษีดงักล่าว	ส่งผลดี
ต่อผลการด�าเนินงาน	ฐานะทางการเงิน	และสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ	ในอนาคต
 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตราการจ่ายค่า
บรกิารทางการแพทย์ของส�านักงานประกันสงัคม
	 ในปี	2555	ส�านักงานประกันสังคมพิจารณาปรับเพ่ิม
อัตราค่าบริการทางการแพทย์โดยรวม	 เพ่ือให้โรง
พยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการโรคท่ีมีความซับ
ซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง	โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญได้แก่
	 -	การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม:	
อัตราการเหมาจ่ายตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองจาก	1,306	บาทต่อคนต่อปีในปี	2551	เป็น	1,404	
บาทต่อคนต่อปีในปี	2552	เพ่ิมข้ึนเป็น	1,446	บาทต่อคน
ต่อปีในปี	2555	 เพ่ิมข้ึนเป็น	1,460	บาทต่อคนต่อปีในปี	
2557	และเพ่ิมข้ึนเป็น	1,500	บาทต่อคนต่อปีโดยมีผลต้ังแต่
วันท่ี	1	กรกฎาคม	2560	 ซ่ึงโดยท่ัวไป	จะมีการพิจารณา
ปรับเพ่ิมอัตราเหมาจ่ายในทุกๆ	ไม่เกิน	3	ปี	
	 -	การเปล่ียนแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตาม
คณุภาพของโรงพยาบาล	:	นับแต่เดือนกรกฎาคม	2555	
โรงพยาบาลท่ีได้รับ	HA	ข้ันท่ี	2	จะได้รับค่าบริการดงักล่าว
ในอัตรา	40	บาทต่อคนต่อปี	ส่วนโรงพยาบาลท่ีได้รับ	HA	
ขั้นที่	3	หรือ	JCI	จะได้รับค่าบริการดังกล่าวในอัตรา	80	
บาทต่อคนต่อปี	 โดย	ณ	 วันท่ี	 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
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ผู้ป่วยในซึ่งป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง:	เป็นรายได้ส่วน
เพิ่มประเภทใหม่ซึ่งเริ่มใช้ในปี	2555	ส�าหรับกรณีที่ผู้ป่วย
มีอาการเจ็บป่วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง	และ
ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน	 (IPD)	 โดยส�านักงาน
ประกันสังคมใช้แนวทางการค�านวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม	 (DRGs)	 ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของกลุ่มโรค
แต่ละประเภทและก�าหนดหน่วยท่ีใช้เปรียบเทียบ	คือ	ค่าน�า้
หนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน	(AdjRW)	ซ่ึงหากผูป่้วยใน
มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่า	AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ	
2	 บริษัทฯ	 จะได้รับค่าบริการส่วนเพ่ิมจากส�านักงาน
ประกันสังคม	 โดยในปี	 2555	 ส�านักงานประกันสังคม
ก�าหนดอัตราการเบิกเพ่ิม	AdjRWละไม่เกิน	15,000	บาท	
	 -	การเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้
บริการของผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง:	อัตราค่าบริการตามภาระ
เส่ียงจาก	432	บาทต่อคนต่อปี	และเม่ือวนัท่ี	1	กรกฎาคม	
2560	ปรับเพ่ิมเป็นอัตรา	447	บาทต่อคนต่อปี
	 โดยสรุป	บริษัทฯ	ได้รับผลบวกจากการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์อัตราการจ่ายเงินข้างต้น	โดยรายได้จากโครงการ
ประกันสังคมเพ่ิมข้ึนจาก	 3,315	บาทต่อคนต่อปีในป	ี
2559		เป็น	3,341	บาทต่อคนต่อปีในปี	2561โดยภาครัฐ
จะเป็นผู ้ก�าหนดเกณฑ์ค่าบริการประเภทต่างๆ	 ของ
โครงการประกันสังคม	ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอโดย
พิจารณาจากความเหมาะสมและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการรักษา
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ทางบัญชี
	 เพ่ือให้งบการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบได้กับ
งบการเงินในระดบันานาชาติ	สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่	โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับ
ในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดงันี้
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผล
บังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2560)	
จ�านวนหลายฉบับ	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับ	งบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	 1	 มกราคม	
2561	มาถือปฏิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน	 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
กล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผล
บังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
	 สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2561)	และฉบับใหม่
จ�านวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ		งบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	 1	มกราคม	
2562	มาตรฐานการรายงาน											ทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้
มาตรฐาน	
	 ฝ ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย ่อยเ ช่ือว ่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ
การเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลัก
การส�าคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15	 เร่ือง	
รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	ใช้แทน
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้	
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	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	
เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	
เรื่อง	รายได้
	 การตคีวามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	31	(ปรับปรุง	
2560)	เร่ือง	รายได้	-	รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ
โฆษณา
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับ
ท่ี	13	(ปรับปรุง	2560)		เร่ือง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับ
ที่	15	(ปรับปรุง	2560)		เรื่อง	สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับ
ท่ี	18	(ปรับปรุง	2560)		เร่ือง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
	 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับท่ี	 15	 กับสัญญาท่ีท�ากับลูกค้าทุกสัญญา	ยกเว้น
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน	
มาตรฐานฉบับน้ีได้ก�าหนดหลักการ	5	 ข้ันตอนส�าหรับ
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	 โดย
กิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทน
ท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้า
หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า	และก�าหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวข้องท้ังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
ขั้นตอน	
	 ฝ ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย ่อยเ ช่ือว ่า
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่อง
มือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2563
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 กลุ ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน	 ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน	จ�านวน	5	ฉบับ	ได้แก่	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ฉบับที่	7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 ฉบับที่	9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
	 ฉบับที่	32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ฉบับที่	16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
	 ฉบับท่ี	19	การช�าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้าง
ต้น	ก�าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคา
ทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ	ตราสาร
ทางการเงิน	 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
แผนธุรกิจของกิจการ	(Business	Model)	หลกัการเกี่ยว
กับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ข้ึน	และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง	รวม
ถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน	 และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี	การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
	 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่
ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน	ในปี
ที่เริ่มน�ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
เฉพาะกิจการ		และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย		
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี		ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2561	จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย		โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง		
และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท�า		รวมท้ังการ
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน		เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน		ผลการ
ด�าเนินงาน		และกระแสเงินสดได้อย่างถกูต้อง		โปร่งใส		เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป	 	 และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข		
โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ		เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีสามารถตรวจสอบ		และ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซ่ึงระบบ
การบริหารความเส่ียง		ระบบควบคุมภายใน			การตรวจสอบ
ภายใน	 	 และการก�ากับดูแลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล		
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง		ครบถ้วน		

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทและ
ป้องกันความเส่ียง		ตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ
	 ทั้งนี้	 	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระท้ังส้ิน
เป็นผูด้แูลรับผดิชอบการสอบทางนโยบายการบัญชี		และ
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน		
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	 	การตรวจสอบ
ภายใน	 	 และระบบการบริหารความเส่ียง	 	 ตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยงระหว่างกัน
อย่างครบถ้วน		เพียงพอ		และเหมาะสมโดยความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 	 ระบบการ
ควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม		และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ	 	 และงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย		ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2561	 	 มีความเช่ือถือได้	 	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่งไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายเกรียงศักดิ์		พลัสสินทร์
		ประธานกรรมการ

นายก�าพล		พลัสสินทร์
	กรรมการผู้จัดการ
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เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)
	 คณะกรรมการของบริษัท	ได้แต่งต้ัง	คณะกรรมการตรวจสอบของ	บริษัท		โรงพยาบาลจุฬารัตน์		จ�ากัด	(มหาชน)		ซ่ึงประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3		ท่าน	ท่ีมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	2	ท่านเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน		ประกอบ
ด้วย
	 1.	นายมานิต		เจียรดฐิ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	นายสมยศ		ญาณอุบล	 	กรรมการตรวจสอบ
	 3.	นายชยวฒัน์	พิเศษสิทธ์ิ	 กรรมการตรวจสอบ
			 โดยมี	นางจิรวัสสา		โรจนประดษิฐ์				เป็น	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในปี	2561		คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม		5	คร้ัง		 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบโดย
พร้อมเพรียง	โดยมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชี	1	คร้ัง	และไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม	ในการประชุมทุกคร้ังมีวาระการประชุมร่วม
กับผูส้อบบัญชี	โดยมีผูจั้ดการแผนกตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม	และท�าหน้าท่ีเลขานุการการประชุมฯ		เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นไปตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ			และ	คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การสรุปผลการประชุม	ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ		
	 และจากการปฏิบัติงานในปี	2561	ท่ีผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สรุปความเหน็โดยมีสาระส�าคัญ	ดงัน้ี		
	 •	การสอบทานการรายงานทางการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	
2561	ของบริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ในประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคัญ		โดยสอบถามและรับฟังค�า
ช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร	และผูส้อบบัญชี	เก่ียวกับเร่ืองของความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเช่ือถือได้ของงบการเงิน	ตลอดจนถึงการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกับผูส้อบบัญชีว่า	งบการเงินดงักล่าวได้จัดท�าข้ึนอย่าง
ถูกต้องในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป		
	 •	ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีความเหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพตามควร		
	 •	รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีปรากฏในปี	2561	เป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจตามปกติ
ท่ัวไป	สมเหตุสมผล	เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 •	บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนข้อก�าหนด	และกฎหมายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 •	ส�าหรับระยะเวลาบัญชี	ส้ินสุดวนัท่ี	31	ธันวาคม	2561				ผูส้อบบัญชีท่ีท�าหน้าท่ีรับรองงบการเงินของบริษัทฯ	คือนางสาว
โกสุมภ์	ชะเอม	ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	6011		เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ				ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้อบ
บัญชีเพ่ือแต่งต้ังเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูส้อบ

สารจากประธานกรรมการตรวจสอบถึงท่านผู้ถือหุ้น
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บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ีผ่านมา	โดยเหน็ว่าบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากดั		เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ	มีความ
เข้าใจธุรกิจ	ของบริษัทฯ	เป็นอย่างด	ีจึงได้พิจารณาคัดเลือกและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท		เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีผูถื้อหุน้	ให้พิจารณาแต่งต้ัง		บริษัท		ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทอีกวาระหน่ึงโดยเสนอให้แต่ง
ต้ังนางสาวมณี		รัตนบรรณกิจ	ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	5313	หรือนางสาวโกสุมภ์	ชะเอม		ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี		6011	หรือนายกฤษดา		เลิศวนา		ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี	4958		แห่ง	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี		2562		โดยพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท	และบริษัทย่อย	ประจ�าปี	2562		เป็น
จ�านวนเงิน	4.82	ล้านบาทถ้วน	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ
ระมัดระวัง	อย่างเตม็ความสามารถ	ท้ังน้ี	เพ่ือประโยชน์ของบริษัท	ผูถื้อหุน้		และผูมี้ส่วนได้เสียท้ังปวง	 	 											
 
               
      
																							 																												ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

                                                                                                                                        (นายมานิต	เจียรดฐิ	)
	 	 																																									ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
						 	 	 บริษัท	โรงพยาบาลจุฬารัตน์	จ�ากัด	(มหาชน)
				 	 																																วันท่ี		21	กุมภาพันธ์	2562
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

แบบประเมินนี้จัดท�าโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1.1	คณะกรรมการและผู้บริหารก�าหนดแนวทาง	และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา			
						จรรยาบรรณในการด�าเนินงาน	ที่ครอบคลุมถึง
						1.1.1	การปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน	และการตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ
						1.1.2	การปฏิบัติต่อคู่ค้า	ลูกค้า	และบุคคลภายนอก

1.2	มีข้อก�าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา			
						จรรยาบรรณ	ที่ครอบคลุมถึง
						1.2.1		มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม	(code	of	conduct)	ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน	ที่เหมาะสม
						1.2.2	มีข้อก�าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
						ผลประโยชน์กับกิจการ	ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท�าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
						1.2.3	มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�าหนดข้างต้น
						1.2.4	มีการสื่อสารข้อก�าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ	เช่น	รวม	
						อยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่		ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก�าหนดและบทลงโทษเป็นประจ�าทุกปี					
						รวมทั้งมีการเผยแพร่	code	of	conduct	ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

1.3	มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม	Code	of	Conduct
					1.3.1	การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติ	
						(compliance	unit)
						1.3.2	การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
						1.3.3	การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.4	มีการจัดการอย่างทันเวลา	หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
						จรรยาบรรณ
							1.4.1	มีกระบวนการท่ีท�าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม	
						1.4.2	ม	ีกระบวนการที่ท�าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม	และภายใน
						เวลาอันควร
							1.4.3	มีการแก้ไขการกระท�าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	และ
						ภายในเวลาอันควร
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าที่ก�ากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการด�าเนินการด้านการควบคุมภายใน

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ากับดูแล  
(oversight) ของคณะกรรมการ

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

2.1	มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร	โดยได้สงวนสิทธิ์อ�านาจเฉพาะ		
						ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

2.2	คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	เพื่อเป็น
						แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

2.3	คณะกรรมการก�ากับดูแลให้บริษัทก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
						ตามกฎหมาย	กฎบัตร	ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี	 
						ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

2.4	คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ	
						บริษัท	หรือสามารถขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้

2.5	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้	ความสามารถน่าเชื่อถือ	และมีความเป็น
						อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง	เช่น	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์
						อ่ืนใด	อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ	ในจ�านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ

2.6	คณะกรรมการก�ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร	ซึ่งครอบคลุมทั้ง
						การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ข้อมูลและการ
						สื่อสาร	และการติดตาม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

3.1	ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	โดย
						พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย	รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
						ประสิทธิภาพ	เช่น	แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส�าคัญ	ซึ่งท�าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน		
						มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ	และมีสายการรายงานที่ชัดเจน	เป็นต้น

3.2	ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดสายการรายงานในบริษัท	โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ�านาจ
						หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และการสื่อสารข้อมูล

3.3	มีการก�าหนด	มอบหมาย	และจ�ากัดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะ
						กรรมการบริษัท	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหาร	และพนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ

5. องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

4.1	บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา	พัฒนา	และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
						ที่เหมาะสม		และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม�่าเสมอ

4.2	บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ	
						ปฏิบัติงานดี	และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย	รวมถึง	การสื่อสาร
						กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ

4.3	บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความ
						สามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

4.4	บริษัทมีกระบวนการสรรหา	พัฒนา	และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน	เช่น	การจัดระบบท่ีปรึกษา	
						(mentoring)	และการฝึกอบรม

4.5	บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต�าแหน่ง	(succession	plan)	ท่ีส�าคัญ

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

5.1	คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน	และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ	ในกรณี
ที่จ�าเป็น

5.2		คณะกรรมการและผู้บริหารก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	การสร้างแรงจูงใจ	และการให้รางวัล	ที่
เหมาะสม	โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม	Code	of	Conduct	และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะ
ยาวของบริษัท
5.3		คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส�าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย

5.4	คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

6.1	บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น				
						โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง	ครบถ้วน	แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพัน
						ของบริษัทได้ถูกต้อง		มีมูลค่าเหมาะสม		และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน	ถูกต้อง

6.2	บริษัทก�าหนดสาระส�าคัญของรายการทางการเงิน	โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส�าคัญ	เช่น	ผู้ใช้รายงาน
						ทางการเงิน	ขนาดของรายการ	แนวโน้มของธุรกิจ

6.3	รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง

6.4	คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความ	
						เส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององค์กร

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

7.1	บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร	
						หน่วยธุรกิจ	ฝ่ายงาน	และหน้าที่งานต่าง	ๆ		

7.2	บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร	
						ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การด�าเนินงาน	การรายงาน	การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และด้าน
						เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3	ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

7.4	บริษัทได้ประเมินความส�าคัญของความเสี่ยง	โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์	และผลกระทบที่		
						อาจเกิดขึ้น

7.5	บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง	โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น	
						(acceptance)	การลดความเสี่ยง	(reduction)	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	(avoidance)		หรือ
						การร่วมรับความเสี่ยง	(sharing)



1 6 1รายงานประจำาปี

2 5 6 1

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

8.1	บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น	โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ	เช่น	การจัดท�า	
						รายงานทางการเงินเท็จ		การท�าให้สูญเสียทรัพย์สิน		การคอร์รัปชัน		การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
						ระบบควบคุมภายใน	(management	override	of	internal	controls)		การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
						รายงานที่ส�าคัญ		การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง	เป็นต้น

8.2	บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมาย
						ที่ก�าหนดแล้ว	รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน		
						แล้วด้วยว่า	ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�าไม่เหมาะสม	เช่น	ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของ
						บริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง	จนท�าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย	เป็นต้น

8.3	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต	และ	
						มาตรการที่บริษัทด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต

8.4	บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

9.1	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร	ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	
						การควบคุมภายใน	และรายงานทางการเงิน	ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ	
						เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�าธุรกิจ	ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	การ
						ควบคุมภายใน	และรายงานทางการเงิน	ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
						นั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3	บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้�าองค์กร	ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	การควบคุมภายใน	
						และรายงานทางการเงิน	ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

10.1	มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง	และลักษณะเฉพาะขององค์กร	เช่น	
								สภาพแวดล้อม	ความซับซ้อนของงาน	ลักษณะงาน	ขอบเขตการด�าเนินงาน	รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน	ๆ

10.2	บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	
								อย่างเหมาะสม		เช่น		มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	
								และการบริหารทั่วไป	ตลอดจนก�าหนดขอบเขต		อ�านาจหน้าที่		และล�าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร
								ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน	รัดกุม		เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้	เช่น		มีการก�าหนดขนาด
								วงเงินและอ�านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ		ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน		ขั้นตอนการ					
								จัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกผูข้าย		การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ		ข้ันตอนการเบิกจ่าย
									วัสดอุุปกรณ์	หรือ	การเบิกใช้เคร่ืองมือต่าง 	ๆเป็นต้น	โดยได้จัดให้มีกระบวนการส�าหรับกรณีต่าง	ๆ 	ดงัน้ี 
									10.2.1	การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ			
								บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท�า
								รายการระหว่างกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูล
								ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
									10.2.2	กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท
								ในระยะยาวไปแล้ว	เช่น	การท�าสัญญาซื้อขายสินค้า	การให้กู้ยืม	การค�้าประกัน	บริษัทได้ติดตามให้
								มั่นใจแล้วว่า	มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท	เช่น	
								ติดตามการช�าระคืนหนี้ตามก�าหนด	หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา	เป็นต้น

10.3	บริษัทก�าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม	เช่น	การควบคุมแบบ	
								manual	และ	automated	หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

10.4	บริษัทก�าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร	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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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้น
ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�าหนดไว้นั้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

11.1	บริษัทควรก�าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ในกระบวนการปฏิบัติงาน
						และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ

11.2	บริษัทควรก�าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

11.3	บริษัทควรก�าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

11.4	บริษัทควรก�าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา	การพัฒนา	และการบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
								ให้มีความเหมาะสม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

12.1	บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	
								หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก�าหนด	เช่น	ข้อบังคับของบริษัท	
								เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เกณฑ์ของส�านักงาน	ฯลฯ	เพื่อป้องกันการหาโอกาส
								หรือน�าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว		

12.2	บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท�าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

12.3	บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	
								และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก			(at	arms’	length	basis)

12.4	บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	รวมทั้งก�าหนด
								แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น	ถือปฏิบัติ	
								(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)

12.5	บริษัทก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหาร
									และพนักงาน

12.6	นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน�าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม	โดยบุคลากรที่มี
								ความสามารถ	รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

12.7	บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

13.1	บริษัทก�าหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการด�าเนินงาน	ท้ังข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร	ท่ีมีคุณภาพ
								และเก่ียวข้องต่องาน

13.2	บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ	รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

13.3	บริษัทด�าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ	
								ตัวอย่างข้อมูลที่ส�าคัญ	เช่น	รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา	เหตุผล	ผลกระทบต่อบริษัท	
								ทางเลือกต่าง	ๆ

13.4	บริษัทด�าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่
								ระบุข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลา
								ขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด

13.5	บริษัทด�าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
								ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย	เช่น	การ
								บันทึกข้อซักถามของกรรมการ	ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา	ความเห็น
								ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล	เป็นต้น

13.6	บริษัทมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้
									13.6.1	มีการจัดเก็บเอกสารส�าคัญ	ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
									13.6.2	กรณท่ีีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน	
								บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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14. องค์กรส่ือสารข้อมลูภายในองค์กร ซึง่รวมถึงวตัถุประสงค์และความรบัผิดชอบต่อการ
ควบคมุภายในทีจ่�าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด�าเนนิไปได้ตามทีว่างไว้

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

14.1	บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	และมีช่องทาง	การส่ือสารท่ีเหมาะสม	เพ่ือ	
								สนับสนุนการควบคุมภายใน

14.2	บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีส�าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�า่เสมอ	และคณะกรรมการบริษัท
								สามารถเข้าถงึแหล่งสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	หรือสอบทานรายการต่าง	ๆ	ตามท่ีต้องการ	
								เช่น	การก�าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ตดิต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร	
								รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี			ผู้ตรวจสอบภายใน		การจัดประชุมระหว่างคณะ
								กรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ	การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะ
								กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ		เป็นต้น

14.3	บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง	ๆภายในบริษัทสามารถ
								แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท	(whistle-blower	hotline)	 
								ได้อย่างปลอดภัย

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

15.1	บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	และม ี
								ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม	เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน	เช่น	จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน
								นักลงทุนสัมพันธ์		ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	เป็นต้น

15.2	บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
								สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต	(whistle-blower	hotline)	แก่บริษัท
								ได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด�าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับ
ผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

16.1	บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
									พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เช่น	ก�าหนดให้แต่ละส่วนงาน
									ตดิตามการปฏิบัติ		และรายงานผูบั้งคับบัญชา	หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
									ปฏิบัติ	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		เป็นต้น

16.2	บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง	
									และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

16.3	ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท

16.4	ด�าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ

16.5	บริษัทก�าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

16.6	บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
									ตรวจสอบภายใน	(International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing,	IIA)

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

17.1	บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	และด�าเนินการเพื่อติดตามแก้ไข		
									อย่างทันท่วงที	หากผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย	ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีนัยส�าคัญ

7.2		บริษัทมีนโยบายการรายงาน	ดงัน้ี
									17.2.1	ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน	ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
								เหตกุารณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง	มีการปฏิบัตท่ีิฝ่าฝืนกฎหมาย	หรือมีการกระท�าท่ีผดิปกติอ่ืน	ซ่ึงอาจกระทบ
								ต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
									17.2.2	รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ	พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา	(แม้ว่าจะได้เร่ิมด�าเนินการ		
								จัดการแล้ว)	ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
								17.2.3	รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะ			
								กรรมการตรวจสอบ
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รายงาน และ งบการเงินรวม
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