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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เร่ิมก่อตั้งในปี 2529 
จนถึงปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย จ านวน 9 บริษทั มีสาขาของโรงพยาบาล
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขต
ประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดัปราจีนบุรี  อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
และอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยรวม 495 เตียง  และตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลทั้ง 6 
แห่งของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง (แลว้เสร็จในปี 2559) โครงการขยายอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (แลว้เสร็จในปี 2559)โครงการขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการและอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 9 แอร์พอร์ต(แลว้เสร็จเดือนมกราคม 2560) โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช (แลว้เสร็จในปี 2560)
โครงการสร้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เนชัน่แนล จงัหวดัปราจีนบุรี (แลว้เสร็จในปี 2561) โครงการสร้าง
โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (แลว้เสร็จในปี 2561) ท าใหบ้ริษทัฯมีจ านวนเตียงรองรับผูป่้วยเพ่ิมข้ึน
เป็น  749 เตียง และในปี 2561 บริษทัมีมติก่อสร้างโรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ (คาดวา่แลว้เสร็จในปี 
2563) ปัจจุบนัสามารถรองรับผูป่้วยนอกมากกวา่ 6,000 คนตอ่วนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ คือการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก และเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัออก 

ธุรกจิประกอบกจิการสถานพยาบาล  

บริษทัฯ เนน้คุณภาพการใหบ้ริการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาท่ี
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั บริษทัฯ มีศูนยก์ารแพทยท่ี์มีผลงาน
เป็นเลิศและไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ อาทิเช่น ศูนยศ์ลัยกรรมทางมือ ศูนยท์ารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย
วกิฤติ ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง ศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง  บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คณะแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)  และปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดผ้า่นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint 
Commission International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้
ผา่นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission 
International)โดยในการรับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี 

ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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  หน้า 2 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

  บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
13 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

ปี 2561 บริษทัฯ มีเตียงรองรับผูป่้วยจ านวน 749 เตียง และมีหอ้งพกัส าหรับผูป่้วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น 
หอ้งพกัพิเศษ V.I.P. หอ้งพกัพิเศษ Deluxe หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษเด่ียว หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษคู่ หอ้งพกัผูป่้วย
ประเภทพเิศษ 4 เตียง หอ้งพกัผูป่้วยประเภทพิเศษ 8 เตียง หอ้งพกัผูป่้วยหนกั (ICU) หอ้งพกัผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ (CCU) 
หอ้งพกัผูป่้วยหนกัเฉพาะทารกแรกเกิด (NICU) และหอ้งเด็กอ่อน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มีความโดดเด่นในการใหบ้ริการ
ดงัน้ี 

 คลนิิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ใหก้ารผา่ตดัรักษามือและน้ิวมือ
ท่ีฉีกขาดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ (Microsurgery) โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ เป็นท่ีเช่ือถือและมี
ช่ือเสียงของวงการแพทยร์ะดบัประเทศและต่างประเทศ  เป็นศูนยท่ี์รับส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรับการรักษาผา่ตดั 
Microsurgery ของโรงพยาบาลในกรุงเทพและภูมิภาคภาคตะวนัออก และยงัเป็นศูนยศึ์กษาต่อของแพทยเ์ฉพาะ
ทางจากโรงเรียนแพทยใ์นประเทศและต่างประเทศ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤตทิารกแรกเกดิน า้หนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : ใหบ้ริการดูแลทารก
ท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ปกติ โดยมีทีมแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในการดูแลทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดและมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ปกติ สามารถเจริญเติบโตและใชชี้วติไดต้ามปกติ โดย
ไดรั้บความไวว้างใจเป็นศูนยรั์บส่งต่อของ สปสช. เขต 6 จงัหวดัระยอง 

 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)* : ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรคหลอดเลือด
สมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัประสาทวทิยา ทั้งน้ี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ผา่นการรับรองคุณภาพดา้นการ
จดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโ้ครงการศูนยโ์รคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติฯและในปี
2558 เปิดศูนยผ์า่ตดัสมองผา่นกลอ้งจุลทรรศน์โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพ่ือผา่ตดัรักษาโรคเน้ืองอกในสมอง 

 ศูนย์เลเซอร์ผวิหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (Skin Center and Cosmetics Surgery) (ให้บริการภายใต้ จร.1, จร.3) 
ใหบ้ริการตรวจรักษาโรคผิวหนงัทัว่ไปและใหค้  าแนะน าปรึกษาดา้นความงามศลัยกรรมตกแต่ง (เสริมจมูก, เสริม
เตา้นม) การผา่ตดัลดกระชบัสดัส่วนดว้ยเคร่ือง VASER และมีเคร่ืองเลเซอร์ส าหรับรักษาปัญหาผิวหนา้แบบต่างๆ
รวมไปถึงการฉีดรักษาดว้ยโบทอกซ์และฟิลเลอร์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานผา่นการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา 
รวมถึงผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวคุณภาพดีส าหรับผิวหนา้ชนิดต่างๆ 

 ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.3)* : โรงพยาบาลมีศกัยภาพสูงในการใหบ้ริการรักษาผูป่้วย
เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดและโรคหวัใจ โดยในปี 2553 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดรักษาโรคหวัใจดว้ยการผา่ตดั
แบบเปิด (Open Heart Surgery) และในไตรมาส 1 ปี 2556 เปิดศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร โดยขอบเขตการ
ใหบ้ริการท่ีส าคญัไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพหวัใจ การท าอลัตราซาวดห์วัใจ การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจแบบเดิน
สายพาน การสวนหลอดเลือดหวัใจ (ท าบอลลูน ใส่สเตน็ท)์ รวมถึงการผา่ตดัหวัใจท่ีมีความซบัซอ้นสูง โดยเป็น
เครือข่ายศูนยรั์บส่งรักษาต่อผูป่้วยโรคเสน้เลือดหวัใจตีบของทั้งโครงการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และโครงการประกนัสงัคม และในปี 2558 เปิดศูนยรั์กษาโรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะดว้ยการจ้ีไฟฟ้า



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                        บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)       าลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

  หน้า 3 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ลดัวงจร Cardiac Electrophysiology Lab แห่งแรกในภูมิภาค และไดเ้พ่ิมเคร่ืองกระตุน้เสริมการท างานของหวัใจ 
Enhanced External Counter Pulsation(EECP) นวตักรรมในการรักษาโรคหวัใจท่ีผูป่้วยไม่สามารถผา่ตดัได ้ และ 
Cardiac MRI  scan ในการตรวจหวัใจท่ีมีความผิดปกติซบัซอ้นและตรวจประเมินก่อนผา่ตดัหวัใจ 

 ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* ให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งด้าน
ต่างๆรวมไปถึงการผ่าตดัรักษาโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพเพ่ือค้นหาโรคมะเร็งด้วยวธีิต่างๆ การรักษามะเร็งด้วย
เคร่ือง HIFU (High Intensity Ultrasound) ส าหรับมะเร็งในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่สามารถผา่ตดัได ้ เช่น มะเร็งตบั 
มะเร็งตบัอ่อน และกอ้นเน้ืองอกมดลูก โดยเร่ิมเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปลายปี 2556   

 ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวธีิฝังแร่ (ให้บริการภายใต้ จร.3) *รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้การฝังแร่
ไอโอดนี 125 โดยไม่ต้องผ่าตดัซ่ึงเป็นทางเลือกหนึง่ของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ใหผ้ลการรักษาท่ีดีและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นเหมือนกบัการผา่ตดั โดยแพทยเ์ฉพาะทางรังสีรักษาท่ีมีช่ือเสียงและมีประสบการณ์สูงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมเปิดใหบ้ริการในปี 2557  

 ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) ตั้งข้ึนดว้ยความตั้งใจท่ีช่วยใหคู้่สามีภรรยาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยช่ีวย
การเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเร่ิมเปิดใหบ้ริการในปี 2560 

 ศูนย์ตาสุวรรณภูม ิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่
อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษุท่ีมีความซบัซอ้น โดยทีมจกัษุแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา 
ดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน เร่ิมเปิดบริการในปี 2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                        บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)       าลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

  หน้า 4 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ธุรกจิอ่ืนๆ 

(1)  ธุรกจิน าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์  

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั (“ไทยแอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผา่ตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหวัใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่าย
ใหแ้ก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว ยงัคง
ยดึถือแนวทางการจดัซ้ือตามเง่ือนไขตลาดปกติ  

(2)  ธุรกจิแพทย์แผนไทย และการเสริมความงาม 

บริษทัฯ ใหบ้ริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกการแพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน”์ ใหบ้ริการ คือ บริการนวดแผน
ไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความช านาญ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัใหบ้ริการดา้นการเสริมความงามภายใตช่ื้อ ศูนย์
เลเซอร์และความงาม จุฬารัตน์ –เรอนวัร์ 

    (3) ธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพ่ือผลิต
บุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 

สรุปการด าเนินธุรกจิ สถานพยาบาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

1,100 - ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ (จุฬารัตน์ 1)  
- จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
- สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  

รวม 

 
 
 

26 
- 

193 
26 
245 

บริษทั คอนวเีนียนซ์ 
ฮอสพิทอล จ ากดั 

500 
 

100 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- สหคลินิกจุฬารัตน์ 7  

 
 
 
- 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                        บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)       าลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

  หน้า 5 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

รวม 

- 
139 
139 

บริษทั บางปะกงเวชช
กิจ จ ากดั(1) 

800 
 

100 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ โดย โรงพยาบาล และ
คลินิกท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง 
- คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12   

รวม 

 
 
 

141 
- 

141 
บริษทั โรงพยาบาล 
จุฬารัตน์อาคเนย ์จ ากดั
(2) 

500 70 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัเปิดด าเนินการ
เป็นโรงพยาบาลไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
เนชัน่แนล” 
                                     
                                   รวม 

59 
 

     
 
 

59 

บริษทั โรงพยาบาลชล
เวช จ ากดั 

100 
 

96.38 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ ปัจจุบนัเปิดด าเนินการ
เป็นโรงพยาบาลไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตนช์ลเวช” 

รวม 

56 
 
 

56 
บริษทั สตัยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั(3) 

100 100 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการ
เป็นโรงพยาบาลไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง”   
 
                                       รวม 

50 
 
 
 

50 
บริษทั โรงพยาบาล
รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 
จ ากดั(4) 

600 64.58 ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ปัจจุบนัเปิดด าเนินการ
เป็นโรงพยาบาลไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา” 
                                         รวม 

59 
 
 
 

59 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา 
จ ากดั(5) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการ
ขยายในอนาคต 
                                         รวม 

- 
 
- 
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  หน้า 6 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จ านวน
เตยีง 

บริษทั โรงพยาบาล
ศูนยม์ะเร็งและรังสี
รักษา สุวรรณภูมิ(6) 

1 100  ปัจจุบนัเปิดบริษทัมาเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการ
ขยายในอนาคต 
                                         รวม 

- 
 
- 

รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 749 

หมายเหตุ : 

(1) เม่ือวนัที ่22 ธันวาคม 2559 ได้จดทะเบียนเพิม่ทุนจาก 500 ล้านเป็น 800 ล้านบาท  

(2) ได้มกีารจดทะเบียนเพิม่ทุนจาก 300 ล้านบาท เพิม่เป็น 500 ล้านบาท เม่ือวนัที ่23 ธันวาคม 2558 และเม่ือวนัที ่
29 มกราคม 2559 บริษัทฯลดสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือสัดส่วนร้อยละ70 ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นนักธุรกจิใน
พื้นทีเ่ม่ือวนัที ่12 มถุินายน 2561 ได้ จดทะเบียนคลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อนิเตอร์เนช่ัน
แนล และด าเนินการโดยบริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์อาคเนย์ จ ากดั   

(3) รับโอนกจิการมาเม่ือวนัที ่1 มนีาคม 2559ได้มกีารจดทะเบียนเพิม่ทุนจาก 30 ล้านบาท เพิม่เป็น 100 ล้านบาท 
เม่ือวนัที ่12 ธันวาคม 2560 

(4) จดัตั้งขึน้เม่ือวนัที ่ 16 มถุินายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.58 และผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

(5) จดัตั้งขึน้เม่ือวนัที ่8 กนัยายน 2559 

(6) จดัตั้งขึน้ม่ือวนัที ่20 มนีาคม 2561 

รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิอ่ืน  

 
บริษัท 

 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั โรงพยาบาล      
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

1,100 - -  บริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬา
รัตน์ ”  
-  บริการดา้นการเสริมความงามและศลัยกรรมตบแต่ง 
- ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ 
เฮลท ์เพื่อผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพ 
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  หน้า 7 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

บริษทั ไทย แอมดอน 
จ ากดั(1) 

30 100 -   น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 
-   จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 

หมายเหตุ :  

(1) ได้การจดทะเบียนเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ เม่ือวนัที ่9 พฤศจกิายน 2558 
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1.1  เป้าหมาย วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  ค่านิยมและวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใตค้อนเซ็ป “The Star of  the East” ซ่ึงมี
ความโดดเด่นในดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเติบโตในอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์ และดา้นการ
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาค
ตะวนัออก และในจงัหวดัสมุทรปราการ และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการตามความพึง
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient 
Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดใหบ้ริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการใหบ้ริการ
ผา่นศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และวตัถุประสงค์
ไวด้งัน้ี 

 
วสัิยทศัน์  

-   เป็นผูน้ าดา้นบริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัทัว่ทั้งใน
ประเทศและระดบันานาชาติ เป็นองคก์รท่ีมีความทนัสมยั  

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

พนัธกจิ   

1. ใหก้ารดูแลรักษาอยา่งมีมาตรฐานของผูรั้บบริการ 
   2. สร้างจิตส านึกใหพ้นกังานรู้จกัปกป้อง และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือการเป็น Green Hospital    
   3. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
   4. พนกังานมีความสุข 

ค่านิยม (Core Values)   iCARE (ไอแคร์) 

i = International Patient Safety   : ยดึเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นส าคญั 

i   = Integrity     : เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสตัย ์มีศีลธรรม 

i  = Innovation  : สร้างสรรคว์ธีิการใหม่ๆเพือ่พฒันาองค์กร 

C =  Care : ใส่ใจดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  

C =Change :  พร้อมเปลีย่นแปลงเพือ่ผลงานทีด่ขีึน้ 
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A = Accountability :  มีความรับผดิชอบและเป็นทีศ่รัทธาของสังคม 

R = Respect :  ใหเ้กียรติและเคารพในความเป็นบุคคล  

E =Engagement :  มีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 

E = Education  :  ศึกษาพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

E = Environment  :  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 
วตัถุประสงค์ 
มุ่งเนน้การใหบ้ริการดา้นสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารและพฒันาเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผูน้ าในการ
ใหบ้ริการเครือข่ายดา้นสุขภาพ ท่ีมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในภาคตะวนัออก (The Star of the East) 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

เดือนธนัวาคม 2558 มีมติใหเ้พ่ิมทุนบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั จากเดิมทุนจดทะเบียน 300 
ลา้นบาทเรียกช าระแลว้ 75 ลา้นบาท( บริษทัฯถือหุน้ 100% ) เป็น 500 ลา้นบาท เพ่ือรองรับแผนการก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาล  และจากมติเดิมคณะกรรมการมีมติอนุมติัใหก้ลุ่มแพทยใ์นทอ้งท่ีและนกัธุรกิจท่ีมีความ
สนใจ เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จ ากดั  โดยบริษทัฯจะลดสดัส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จากมติดงักล่าวหลงัด าเนินการเพ่ิมทุนแลว้เสร็จ บริษทัฯจะลดสดัส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือเดือน มกราคม 2559  โดยสรุปในเดือน
มกราคม 2559 บริษทัฯจะถือหุน้บริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน  
เดือนธนัวาคม 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั (บริษทัยอ่ยถือหุน้ 100%) รับโอนกิจการ
ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) ของบริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(บจก.สตัยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล) ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัระยอง ภายใตช่ื้อโรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง โดยบจก.บางปะกงเวชชกิจจะช าระราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจ านวนรวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 117 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 ไดเ้ขา้ท าสญัญาโอนกิจการทั้งหมดและมีผลใน
วนัท่ี 1 มีนาคม 2559  และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนวธีิซ้ือกิจการโดยการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด(Entire Business Transfer: EBT) เป็นการซ้ือหุน้ เน่ืองจากติดปัญหาบางประการ โดยสรุป ในวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บจก.บางปะกงเวชชกิจ(บริษทัยอ่ยถือหุน้ 100%)  ไดเ้ขา้ท าสญัญาซ้ือขายกิจการโดยการโอน
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคารวม 115 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้และภายหลงัวนัท่ี 1 
มีนาคม 2559 บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บางปะกงเวชช
กิจ จ ากดั 
เดือนมีนาคม 2559  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ติดตั้งเคร่ือง (MRI : Magnetic Resonance Imaging)  ใช้
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ปี 2560 
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- 
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- 
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- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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ส าหรับการสร้างภาพอวยัวะภายในร่างกายโดยอาศยัหลกัการคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและคล่ืนวทิยแุลว้น า
สญัญาณท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ท าใหไ้ดภ้าพอวยัวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสนั
หลงั ตบั ไต ขอ้ ท่ีมีความคมชดั สามารถแยกเน้ือเยือ่ของร่างกายท่ีปกติ และท่ีผิดปกติออกจากกนัได ้ เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวนิิจฉยัโรค 
เดือนมิถุนายน 2559 บริษทัฯจดัตั้งบริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั เพ่ือใชใ้นการด าเนิน
กิจการโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ขนาด 100  เตียง  โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาทแบ่งออกเป็น 
60 ลา้นหุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระค่าหุน้ 2.50 บาทโดยปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
64.58 ส่วนท่ีเหลือสดัส่วนร้อยละ 35.42 เป็นกลุ่มแพทย ์พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทยถื์อรวมกนัซ่ึง
ก่อสร้างแลว้เสร็จและเปิดด าเนินการใหบ้ริการในปี 2561 โดยมีงบลงทุน 600 ลา้นบาท 
เดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯซ้ือท่ีดินบนถนนแพรกษา จ านวน 10 ไร่เพ่ือเตรียมพ้ีนท่ีส าหรับโครงการขยาย
ในอนาคต 
เดือนตุลาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เปิดศูนยก์ารสวนหวัใจและหลอดเลือด (Cardiac 
Catheterization) เพ่ิมอีกหน่ึงแห่งในกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาการสวนหวัใจและหลอดเลือด การ
ขยายหลอดเลือดหวัใจดว้ยบอลลูนและการปิดรูร่ัวหวัใจดว้ยสายสวน 
เดือนธนัวาคม 2559 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั จากเดิม 500 ลา้นบาทเป็น 800 ลา้น
บาทเพ่ือรองรับแผนการขยายอาคารของบริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(บริษทัยอ่ย)  
เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลัBest Medical Perfomance Award จาก
Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บรางวลั E-
claim Award 2015  รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดดีเด่น 2558 และไดรั้บรางวลัหน่วยงานท่ีมี
มาตรการดา้นความปลอดภยัทางถนนจากบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
เดือนเมษายน 2560  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้า่นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการรับรองแต่ละ
คร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี 
เดือนกรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์เปิดศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ตั้งข้ึนดว้ย
ความตั้งใจท่ีช่วยใหคู้่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีบุตรยาก 
โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 
เดือนกนัยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 2 (การต่ออายุ
คร้ังท่ี 7) 
เดือนตุลาคม 2560 เปิดศูนยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ใหบ้ริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการ
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัดวงตาตั้งแต่อาการทัว่ไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจกัษท่ีุมีความซบัซอ้น โดยทีมจกัษุ
แพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในทุกสาขา ดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน 
เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 (การต่ออายุ
คร้ังท่ี 2) และไดรั้บรางวลัโครงการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพกลุ่มภาคตะวนัออก จาก
กระทรวงพลงังาน 
เดือนธนัวาคม 2560 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(บริษทัยอ่ย) จากเดิม 30 
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ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาทเพื่อรองรับแผนการปรับปรุงขยายอาคารและการปรับเคร่ืองมืออปุกรณ์ให้
ทนัสมยั 
เดือน มกราคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้ปิดใหบ้ริการศูนย ์3A (Aesthetic and Anti-Aging 
Center) ใหบ้ริการดา้นความงามและการชะลอวยั 
เดือน กมุภาพนัธ์ 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บเกียรติบตัรจากส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ในดา้นผลการประเมินคุณภาพดีเยีย่ม ตลอดปี 2560 ใน
สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวทิยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก และสาขาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก 
เดือนมีนาคม 2561บริษทัฯ จดัตั้งบริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ ากดั เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการโรงพยาบาล
ศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพื่อใหบ้ริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางอยา่งครบวงจรแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
และลูกคา้คู่สญัญา ภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียง  
เดือน พฤษภาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
11 อินเตอร์ ไดเ้ขา้รับรางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น E-Claim Award 2017 ซ่ึงเป็นรางวลั
โครงการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ใหก้บัประชาชน โดยผา่นระบบ e – Claim จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยและ
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
เดือนมิถุนายน 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดเ้พ่ิมการใหบ้ริการ Platelet Rich Plasma โดยเป็น
นวตักรรมการรักษาอาการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่ หรือซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายของร่างกายดว้ยการใช ้เกลด็
เลือด(ของตวัเอง) มาท าใหมี้ความเขม้ขน้สูงกวา่เกลด็เลือดในกระแสโลหิตทัว่ไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกลด็
เลือดเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในการใชใ้นการรักษา ฉีดกลบัไปยงับริเวณท่ีมีการบาดเจบ็ อกัเสบ หรือเส่ือมสภาพ
ของร่างกายในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นเทคนิคทางการแพทยใ์หม่ท่ีถูกน ามาใชใ้นหลายๆดา้น ไวว้า่จะเป็น เวช
ศาสตร์การกีฬา กระดูกและขอ้ (ออโธปิดิกส์) และความงาม (Aesthetic Medicine) 
เดือนกรกฎาคม 2561โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ เปิดบริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน สิทธิ
เงินสดและประกนัชีวติพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  
เดือนตุลาคม 2561 บริษทั มะเร็งสุวรรณภูมิ จ ากดั ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายเคร่ืองฉายรังสีรุ่น Synergy 
เพ่ือเตรียมการติดตั้งท่ี โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ 
เดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ไดเ้ปิดใหบ้ริการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน สิทธิเงินสด ประกนัชีวติและลูกคา้คู่สญัญาพร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
เดือนธนัวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ติดตั้งเคร่ือง CT Scan 128 Slice ทดแทนเคร่ืองเดิม 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการตรวจวนิิจฉยัโรคทางรังสี 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหต ุ:  1/ ภายใตก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้ริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ.2545 ก าหนดใหใ้ช ้ ช่ือสถานพยาบาลท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนวา่”คลินิกเวชกรรม”สถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้ง
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  หน้า 12 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

คืนไม่เกิน 30 เตียงใหใ้ชช่ื้อ “สถานพยาบาล” และสถานพยาบาลท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืนเกิน 30 เตียงข้ึนไปใหใ้ชช่ื้อ 
“โรงพยาบาล” 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

                            ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  มีบริษทัยอ่ย 9 
บริษทั ไดแ้ก่บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั   บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั  บริษทั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 
จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งและรังสีรักษา สุวรรณภูมิ จ ากดั และมีบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั และบริษทั สตัย
บุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีลงทุนผา่นบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดัอีกหน่ึงแห่ง  โดยมีโครงสร้าง
การถือหุน้แสดงดงัแผนภาพ 
 

 
แผนภาพที ่1-1 : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
             

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการพ่ึงพิงหรือแขง่ขนักบัธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั 
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 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของ บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559 
ถึงปี 2561 แสดงดงัตาราง 

แผนภาพที ่2-1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 
 

 
 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,093.02 30.1 1,215.74 31.4 1,444.71 32.8
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 902.03 24.8 1,016.33 26.2 1,310.06 29.7

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

รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสงัคม 1,314.80 36.1 1,451.67 37.4 1,409.60 32.0

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 326.91 9.0 192.05 5.0 242.62 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

2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25602559รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 6 บริษทัท่ีเปิดด าเนินการแลว้ ไดแ้ก่ 1.)บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 2.)บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั  3.)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จ ากดั  4.) บริษทั 
โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 5.)บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 6.) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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ซ่ึง ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลแก่ผูป่้วยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ
บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนน
เทพารักษ ์ถนนก่ิงแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบาง
นาตราด อ าเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวดั
ปราจีนบุรี  อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และในปี2559 เพ่ิมสาขาท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง   กล่าวโดยรวมปี 2561 กลุ่ม
บริษทัมีโรงพยาบาลจ านวน 9 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจ านวน 4 แห่ง รวมทั้งส้ิน 13 แห่ง และมีเตียง
รองรับผูป่้วย 749 เตียง   

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพโรงพยาบาลในกลุ่มของบริษทัฯทั้งสามแห่งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA))  และในปี 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ซ่ึง
เป็นโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัฯไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล JCI (Joint Commission 
International) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดผ้า่นการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดยในการ
รับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี        

  บริษทัฯ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกั 2 ประเภท คือ ผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม และผูป่้วยตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีเขา้รับบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม   ศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยโรคหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและ
จงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 
13 แห่งกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

2.1.1 ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา โดยใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลกัษณะการใหบ้ริการไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) คลนิิกอายุรกรรม  

 คลนิิกอายรุกรรมทัว่ไป (ให้บริการภายใต้ จร.1,3,5,9,11,304,จฬุารัตน์ชลเวช,จฬุารัตน์ระยอง,รวม
แพทย์ฉะเชิงเทรา)* : ใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาล และดูแลผูป่้วยอายรุกรรมทัว่ไป อาทิเช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ 

 คลนิิกอายรุกรรมเฉพาะโรค (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9,11,304,จฬุารัตน์ระยอง,รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา)* : ใหบ้ริการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคอายรุกรรมเฉพาะทางดา้นต่างๆ 
เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผิวหนงั, โรคมะเร็ง, โรคติดเช้ือ, โรค
ทางเดินหายใจ, โรคขอ้และรูห์มาติสม,์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ, โรคสมองและระบบประสาท, โรค
ไต, โรคภูมิแพ,้ โรคเลือด 
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(2) คลนิิกศัลยกรรม   

 คลนิิกศัลยกรรมทัว่ไปและเฉพาะทาง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11,304,จฬุารัตน์ระยอง,รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา)* : ใหบ้ริการวนิิจฉยัและรักษาโรคทางศลัยกรรมทัว่ไป รวมทั้งการผา่ตดัผา่นการส่อง
กลอ้ง (laparoscopie surgery), ศัลยกรรมมอื,ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า, ศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมระบบทางเดนิปัสสาวะ, ศัลกรรมหัวใจ
และหลอดเลือด,  ศลัยกรรมมะเร็งนรีเวช, ศลัยกรรมมะเร็งทัว่ไป, ศลัยกรรมเตา้นม, ศลัยกรรมจกัษุ, 
ศลัยกรรม หู คอ จมูก 

(3) ศูนย์หัวใจครบวงจร  (ให้บริการภายใต้ จร.3)* 

(4) ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร (ให้บริการภายใต้ จร.9)* 

(5) คลนิิกและศูนย์การแพทย์อ่ืนๆ 

 ศูนย์ผู้ป่วยวกิฤติทารกแรกเกดิน ้าหนักน้อย (I.C.U. ทารกแรกเกดิ) (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลนิิกเดก็ 24 ช่ัวโมง  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke Center) (ให้บริการภายใต้ จร.3,9)*  
 คลนิิกโรคภูมแิพ้  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 คลนิิก หู คอ จมูก  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์เลเซอร์จกัษุ  (ให้บริการภายใต้ จร.3)*  
 ศูนย์ทนัตกรรมตกแต่ง Dr.Dentist  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลนิิกสูต-ินรีเวช และผู้มบุีตรยาก (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์รักษาโรคทางเดนิอาหารและตับ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลนิิกโรคล าไส้ใหญ่และทวารหนกั  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 ศูนย์สลายนิ่วและรักษาโรคทางเดนิปัสสาวะ (ให้บริการภายใต้ จร. 3,9)*  
 ศูนย์ไตเทยีม  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 
 คลนิิกกายภาพบ าบัด  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  
 คลนิิกโรคกระดูกและข้อ  (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)*  

(6) ศูนย์อุบัตเิหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง (ให้บริการภายใต้ จร.3,9,11)* 

(7) ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร 

(8) ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานทีแ่ละรถเอก็ซเรย์เคล่ือนที ่

(9) ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 
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(10) ศูนย์เลเซอร์ความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง (ให้บริการภายใต้ จร.1,3) 

(11) ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยาก IVF Center (ให้บริการภายใต้ จร.11) 

(12) ศูนย์ตาสุวรรณภูม ิโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 

2.1.2  ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีศกัยภาพดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ และมีอตัราการใช้
บริการแยกตามกลุ่มผูป่้วย ดงัน้ี  

(1) จ านวนห้องตรวจและจ านวนเตยีงให้บริการ 

ศกัยภาพในการใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ผูป่้วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวน
หอ้งตรวจรักษา ในขณะท่ีศกัยภาพในการใหบ้ริการกลุ่มผูป่้วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจาก
จ านวนเตียงท่ีใหบ้ริการ โดยศกัยภาพในการใหบ้ริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 
 

โรงพยาบาล / สาขา จ านวนห้องตรวจ จ านวนเตยีงเปิดให้บริการ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 5 26 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2  3 - 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 46 193 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 5 26 

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพทิอล จ ากดั 
สหคลินิก จุฬารัตน์ 7 1 - 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8 2 - 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 28 139 

บริษัท สัตยบุตรอนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง 5 50 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั   
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช 3 56 

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 21 141 
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 2 - 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จุฬารัตน์ 304 12 59 

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
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โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 10 59 
รวม 143 749 

(2) อตัราการใช้บริการ 

อตัราการใชบ้ริการของกลุ่มผูป่้วย ประเมินจากจ านวนการใหบ้ริการจริงเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการ
ใหบ้ริการสูงสุด โดยแยกเป็นกลุ่มผูป่้วยนอกและกลุ่มผูป่้วยใน ทั้งน้ี ในปี 2559, 2560  กลุ่มผูป่้วยนอกมีอตัราการ
ใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 69.9 เป็นร้อยละ 71.1 และลดลงเป็นร้อยละ 70.5 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมจ านวน
หอ้งตรวจผูป่้วยนอกเพื่อรองรับการใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มผูป่้วยในปี 2560 และ 2561 มี
อตัราการใชบ้ริการ (อตัราการครองเตียง) ลดลงจากร้อยละ 66.5 เป็นร้อยละ 65.5 สอดคลอ้งกบันโยบายเพ่ิม
จ านวนเตียงของบริษทัเพ่ือรองรับการใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน  

 กลุ่มผู้ป่วยนอก 

 2559 2560 2561 
จ านวนหอ้งตรวจ (เฉล่ีย) * 121 127 131 
จ านวนวนั 366 365 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุด(คร้ัง) ** 3,081,330 3,232,180 3,343,830 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (คร้ัง) 2,152,840 2,296,828 2,357,117 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 69.9 71.1 70.5 

 กลุ่มผู้ป่วยใน 

 2559 2560 2561 
จ านวนเตียงใหบ้ริการ(เฉล่ีย) * 505 586 649 
จ านวนวนั 366 365 365 
ความสามารถในการรับผูป่้วยในสูงสุด(เตียง) 184,887 213,994 236,840 
จ านวนวนัท่ีผูป่้วยรับการรักษาจริง (เตียง) 140,821 142,222 155,132 
อตัราการใช้บริการ (ร้อยละ) 76.2 66.5 65.5 

 
หมายเหตุ :* จ านวนหอ้งตรวจและจ านวนเตียงเปิดใชบ้ริการจริง ค านวณจากค่าเฉล่ียระหวา่งตน้งวดและปลายงวด 

                  ** ความสามารถในการรับผูป่้วยนอกสูงสุดประเมินโดยผูบ้ริหารบริษทัฯ ประมาณ 70 คร้ังต่อหอ้งต่อวนั 

2.1.3 บริการแพทย์แผนไทย 

 บริษทัฯ เลง็เห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพทยแ์ผนไทย จากกระแสดูแลสุขภาพแบบองคร์วม บริษทัฯ จึง
ใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ใหเ้ป็นท่ีตั้งของบริการสปาครบวงจร ภายใตช่ื้อ “คลินิกแพทยแ์ผนไทยจุฬา
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รัตน”์ ใหบ้ริการ 3 กลุ่ม คือ บริการสปา นวดแผนไทย และนวดเทา้ โดยพนกังานท่ีมีความช านาญในแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ี คลินิก
แพทยแ์ผนไทยจุฬารัตน์ เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. 
 

2.1.4  ธุรกจิจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกจิฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั (“ไทยแอมดอน”) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองม่ือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ อาทิเช่น เตียงผา่ตดัไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหวัใจและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั สินคา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์น าเขา้โดยไทยแอมดอนส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่าย
ใหแ้ก่โรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ดี ไทยแอมดอนอยูร่ะหวา่งการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนการ
จดัจ าหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแห่งอ่ืนในอนาคต  นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการฝึกอบรม
ผูช่้วยพยาบาลภายใตช่ื้อโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพื่อผลิตบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจโรงพยาบาล 

2.2  การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด 

      กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ไดด้ าเนินการนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายหลกั คือ การน าบริการและการ
รักษาพยาบาลใหเ้ขา้ถึงประชาชนใหไ้ดทุ้กกลุ่มและครอบคลุมบริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล และคลินิกของกลุ่มบริษทัฯ   โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการใหบ้ริการทั้งระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ  เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดส้ะดวก และตั้งเป้าท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโดดเด่นภายใต้
คอนเซ็ป” The Star of  the East” และเป็นท่ียอมรับของผูม้าใชบ้ริการในดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการตามความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั (Patient Focus) ในราคาท่ียติุธรรม โดยเนน้ความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการเป็นส าคญั (Patient Safety) 
อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเติบโตควบคู่ไปกบัการขยายตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเนน้การขยายจุดใหบ้ริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการใหบ้ริการผา่นศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทาง  

 ปัจจุบนั สถานพยาบาลของบริษทัฯท่ีจดัอยูใ่นระดบัทุติยภูมิรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
อินเตอร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถใหบ้ริการ
ตรวจรักษาในระดบัตติยภูมิ Execellent Center  ในส่วนของคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกั
นอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤติและศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร ศูนยรั์กษาโรคมะเร็งครบวงจรรวมถึงคลินิกรักษามะเร็งต่อม
ลูกหมาก และศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง     โรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 13 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีใหบ้ริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ  เขตลาดกระบงั(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั) จงัหวดั
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก และถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ อ าเภอบางพลี (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) จงัหวดั
สมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อ าเภอบางปะกง(นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกร์) และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ถนน 304  อ าเภอศรีมหาโพธิ (นิคมอุตสาหกรรม304 ,นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัปราจีนบุรี และอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ปี2559 เพ่ิมสาขาท่ี
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  หน้า 19 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  และในปี 2561 เพ่ิมสาขาท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นไดว้า่พ้ืนท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน ์อยูใ่นเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกและจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ลกัษณะลูกค้า  

(1) ลูกค้าทัว่ไป ประกอบด้วย 

 กลุ่มลูกค้าเงินสด : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลดว้ยตนเอง โดยกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายคือประชาชนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางข้ึนไป ซ่ึงมีท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีท างาน ใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งของบริษทัฯ หรือเป็นผูท่ี้
มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการใหบ้ริการทางการแพทยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เนน้การใหบ้ริการ
อยา่งมีคุณภาพ และเพ่ิมขอบเขตการใหบ้ริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการประชาสมัพนัธ์
ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ 

 กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา : ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยท่ีองคก์รตน้สงักดัไดท้ าสญัญา
ขอ้ตกลงไวก้บัทางบริษทัฯ ซ่ึงองคก์รตน้สงักดัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีเกิดข้ึน 
หรือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ โดยบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ารักษากบัองคก์รตน้
สงักดัหรือบริษทัประกนัโดยตรง ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้คู่สญัญามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของ 
ธุรกิจประกนั และจากกระแสการดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : ไดแ้ก่ ผูเ้จบ็ป่วยจากการประสบ
อุบติัเหตุทางจราจร ซ่ึงเขา้รักษาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดย
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัตั้งอยูบ่นถนนเทพารักษ ์ ถนนก่ิงแกว้ และถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมี
อุบติัเหตุทางจราจรเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีศูนยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ และท าใหโ้รงพยาบาลสามารถจดัส่งรถพยาบาลไปใหบ้ริการในท่ีเกิด
เหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะใหบ้ริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และจะเบิกค่าใชจ่้าย
ในการรักษาจากบริษทัประกนัท่ีท าประกนัภยัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี แก่ผูเ้จบ็ป่วยหรือคู่กรณี
ของผูเ้จบ็ป่วย 

 กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการท างาน : ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทัหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีอาการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตท่ีุเกิดจากการท างาน ซ่ึงเขา้รับการรักษา
ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยคลินิกศลัยกรรมมือและกระดูกของบริษทัฯ มีความ
พร้อมและความเช่ียวชาญในการรักษาอาการบาดเจบ็ท่ีมือและการต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน ์
(Micro Surgery) สามารถใหบ้ริการรักษาอาการเจ็บป่วยของกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี 
โรงพยาบาลจะใหบ้ริการรักษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายจากผูป่้วย และจะเบิกค่าใชจ่้ายในการรักษาจาก
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากการท างาน ในภายหลงั  
 

(2) ลูกค้าโครงการสวสัดกิารด้านสุขภาพภาครัฐ 
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  หน้า 20 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 กลุ่มลูกค้าตามโครงการประกนัสังคม : ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดให้
ลูกจา้งตอ้งถูกหกัเงินค่าจา้งรายเดือนและน าส่งเขา้กองทุนประกนัสงัคม โดยลูกจา้งท่ีถูกหกัเงิน
ดงักล่าวสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครือข่ายประกนัสงัคมซ่ึงลูกจา้งได้
เลือกไวโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี โรงพยาบาลท่ีรับผูป่้วยประกนัสงัคมจะไดรั้บค่าบริการทาง
การแพทยจ์ากส านกังานประกนัสงัคมใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ค่าบริการเหมาจ่ายรายคน (ปี 2558 มี
อตัรา 1,460 บาทต่อคนต่อปี  ในเดือนกรกฏาคม 2560 ประกาศอตัรา 1,500 บาทต่อคนต่อปี) และ
ค่าบริการส่วนเพ่ิมประเภทต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 14 การ
วเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ)  

 ปี 2561 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสงัคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 421,018 ราย  โดยภายหลงัจาก
ท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 
บริษทัฯ สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนตามเกณฑข์องส านกังานประกนัสงัคมเพ่ิมข้ึน
สูงสุดเป็นประมาณ 437,500 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มี
นโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่มลูกคา้ประกนัสงัคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือ
รองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

 ลูกค้าตามโครงการของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.)  เฉพาะโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 ในกรณศูีนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  เป็นการรับส่งต่อผูป่้วยหวัใจในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีปัญหาการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาโรคหวัใจท่ีมีการรอนาน ทั้งน้ีโรงพยาบาลจะไดรั้บ
ค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบค่าน ้ าหนกั
สมัพทัธ์ (Relative Weighted ) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลท่ีส่งตวั วา่อยูใ่นเขตพ้ืนท่ี หรือ
นอกเขตพ้ืนท่ี และค่าบริการอุปกรณ์ส่วนเพ่ิม 

 (ข)  สภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน 

สภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตสูง เน่ืองจากไดรั้บปัจจยัหนุนมาจากภาครัฐ
และเอกชนท่ีพยายามผลกัดนัใหไ้ทยเป็นหน่ึงใน “Medical Hub of Asia”  ในขณะเดียวกนัก็เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้ง
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการกลุ่มเดิม และผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ โดยกลุ่มทุนเชนโรงพยาบาลไดเ้ดินหนา้ขยายธุรกิจจาก
การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ และเขา้ซ้ือกิจการหรือเขา้ถือหุน้ในโรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ หรือแมแ้ต่การปรับ
รูปแบบธุรกิจใหส้อดรับกลบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและรองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ โดย “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” (BDMS) ของนายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซ่ึงนบัเป็น
ผูน้ าในตลาดแห่งน้ี ไดข้ยบัตวัรองรับความตอ้งการดว้ยการซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนถนนวทิยเุพื่อพฒันาเป็นศูนย์
สุขภาพครบวงจร “BDMS Wellness Clinic” แห่งแรกในเอเชีย ดา้น “กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี” ของ “นายแพทยบุ์ญ วนา
สิน” ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี ริเร่ิมโครงการ JIN Wellbeing County ยา่นรังสิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพกัอาศยั
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  หน้า 21 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ส าหรับผูสู้งวยัและใหบ้ริการทางการแพทยอ์ยา่งครบวงจร ภายใตค้อนเซปตเ์มืองแนวคิดใหม่เพ่ือวยัเกษียณ หรือแมก้ระทัง่
ความเคล่ือนไหวของอาทิตย ์ อุไรรัตน์ อดีตผูบ้ริหารและเจา้ของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ท่ีพยายามหวนกลบัมาสู่ธุรกิจ
โรงพยาบาลและสุขภาพอีกคร้ัง ดว้ยการน าเสนอแผนการก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยอิูนเตอร์เนชัน่แนล (RSU International 
Hospital: RIH) ขนาด 304 เตียงบนพ้ืนท่ี 11 ไร่ ในยา่นธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ซ่ึงคาดวา่จะก่อสร้างเสร็จภายในปี 
2020  

ส่วนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการนอกอุตสาหกรรมก็มีเพ่ิมมากข้ึนทั้งกรณีของกลุ่มบมจ.พฤกษา 
โฮลด้ิง ซ่ึงตอ้งการเขา้มาในอุตสาหกรรมน้ีเน่ืองจากตอ้งการเพ่ิมเติมรายไดป้ระจ า และลดทอนความเส่ียงจากความผนัผวน
ของธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัหรือกรณีของกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์ (CP) มหาอาณาจกัรธุรกิจมูลค่านบัลา้นลา้นบาทและครอบคลุม
ธุรกิจหลากหลายของธนินท ์ เจียรวนนท ์ ท่ีมีแผนขยายแนวรุกเขา้สู่ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการดา้นสุขภาพดว้ยการจดัตั้ง 
บริษทั ซีพี เมดิคลั เซ็นเตอร์ ในช่วงปีท่ีผา่นมา เช่นเดียวกบัความเคล่ือนไหวของเจริญ สิริวฒันภกัดี ท่ีก าลงัจะขยายการ
ลงทุนเขา้สู่ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการสุขภาพดว้ยเช่นกนั และการท่ี บมจ. สหยเูน่ียน หรือ SUC เขา้ซ้ือหุน้ บมจ. เค พี
เอน็ เฮลทแ์คร์ หรือ KPNHC สัดส่วน 25% ซ่ึงประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาลรับรักษาคนไขใ้หบ้ริการดา้น
สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งอยูถ่นนรัชดาภิเษก-รามอินทรา ขณะน้ีเป็นช่วงก าลงัเร่ิมโครงการลงทุน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาก่อสร้าง 
จดัหาเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

จากการเขา้มาของกลุ่มผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ พบวา่มีปัจจยัมาจากความพยายามปรับสดัส่วนรายไดด้ว้ยการ
สร้างพอร์ตรายไดป้ระจ า (Recurring Income) และเป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์สร้างความมัน่คงดา้นรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ไม่ผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากนกั ขณะเดียวกนัยงัเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีมีผลการด าเนินงานขยายตวัต่อเน่ืองทุกปี
อีกดว้ย และเน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มทุนท่ีมีพอร์ตการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์ยูแ่ลว้ในมือท าใหก้ารรุกเขา้มาสูธุ้รกิจ
โรงพยาบาลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเอ้ืออ านวยโอกาสการขยายธุรกิจใหค้รบวงจรมากยิง่ข้ึน   

ปัจจุบนัจากผลส ารวจโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 ของส านกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ 
จ านวนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีมากถึง 347 แห่ง ประกอบดว้ย 

1. โรงพยาบาลขนาดนอ้ยกว  ่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. โรงพยาบาลขนาดมากกวา่ 100 เตียง มีจ านวน 118 แห่ง หรือ ร้อยละ 34.0 
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  หน้า 22 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ทั้งน้ี กลุ่มทุนโรงพยาบาลเชนต่างๆ ก็ยงัคงมีโครงการพฒันาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ซ่ึงนอกจากความตอ้งการ
ดา้นเงินลงทุนมหาศาลแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงประเด็นดา้นบุคลากรทางการแพทยด์ว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี บุคลากรทางดา้น
การแพทยมี์จ านวนจ ากดั ท าใหมี้การดึงตวักนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัหรือแมแ้ต่การดึงแพทยม์าจากโรงพยาบาล
รัฐเอง โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์มกัจะเป็นท่ีตอ้งการของธุรกิจน้ี ท าใหค้วามกดดนั
ของกลุ่มผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาในธุรกิจน้ีคือการสร้างความน่าเช่ือถือท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสัง่สมช่ือเสียง 

อยา่งไรก็ตามจากงานวจิยัของศูนยว์จิยักสิกร พบวา่ “ในปี 2561 ตลาดคนไขใ้นประเทศยงัคงถูกกดดนัจากปัญหา
ก าลงัซ้ือท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัทัว่ถึง ส่งผลใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีเนน้ตลาดคนไทยเผชิญการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ดี จาก
จ านวนผูสู้งอายไุทยยงัคงเพ่ิมข้ึน จึงกลายเป็นโอกาสท่ีจะขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มดงักล่าว แต่เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มี
รายไดไ้ม่สูงนกั ดงันั้น โรงพยาบาลเอกชนท่ีเจาะตลาดผูสู้งอายจุะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หรือก าลงัซ้ือของลูกคา้กลุ่มน้ีดว้ย โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือปานกลาง
ข้ึนไป หรือมีรายไดต้ั้งแต่ 100,000 บาทต่อปีข้ึนไป (ซ่ึงยงัไม่รวมคา่ใชจ่้ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน) 
                ขณะท่ี ตลาดคนไขต้่างชาติยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนท่ีจบัตลาดคนไขต้่างชาติ ซ่ึงศูนยว์จิยักสิกรไทยคาดวา่ปี 2561 จะมีคนไขช้าวต่างชาติมาใชบ้ริการรักษาพยาบาล
ประมาณ 3.42 ลา้นคร้ัง แบ่งเป็น Medical Tourism ประมาณ 2.5 ลา้นคร้ัง และกลุ่ม EXPAT ประมาณ 9.2 แสนคร้ัง โดย
กลุ่มคนไขช้าวเอเชีย โดยเฉพาะญ่ีปุ่น เมียนมาและจีน จะเขา้มามีบทบาทเพ่ิมข้ึนทดแทนกลุ่มคนไขต้ะวนัออกกลางท่ีมี
บทบาทลดลง เน่ืองจากการปรับเปล่ียนนโยบายรักษาพยาบาลภายในประเทศ รวมถึงการพฒันาระบบสาธารณสุขใน
ประเทศใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือรองรับหรือจูงใจใหค้นในประเทศหนัมาใชบ้ริการมากข้ึน  
 

 
และหากพิจารณาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาไทยประกอบกบัแนวโนม้ของคนจีนท่ีเดินทางไป

รักษาพยาบาลในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนนั้น ท าใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาด Medical Tourism ไป
ยงักลุ่มลูกคา้จีนมากข้ึน โดยเฉพาะการใหบ้ริการในเร่ืองของความงาม (Beauty) ท่ีคนจีนใหค้วามสนใจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไทยเองก็
ค่อนขา้งมีศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น ศลัยกรรมความงามบนใบหนา้ ภาวะมีบุตรยาก รวมถึงบริการทางการแพทยท่ี์ไม่
ซบัซอ้น เช่น ทนัตกรรม (Dental) เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-aging) หรือแมแ้ต่ตรวจสุขภาพ (Health checks) แต่ทั้งน้ี 
ผูป้ระกอบการไทยก็อาจจะตอ้งเผชิญการแข่งขนักบัญ่ีปุ่น เกาหลีใตแ้ละมาเลเซีย ซ่ึงเป็นตลาดหลกัของกลุ่ม Medical 
Tourism ชาวจีนเช่นกนั ทั้งน้ี ศูนยว์จิยักสิกรประเมินวา่ ในปี 2561 จ านวนนกัท่องเท่ียว Medical Tourism ชาวจีนเดินทาง
ไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีประมาณ 630,000-650,000 ราย ซ่ึงจากจ านวนดงักล่าว คาดวา่มีไม่ต ่ากวา่ 40,000 ราย หรือคิด
เป็นสดัส่วนเพียงร้อยละ 6.0 เท่านั้น  ท่ีเดินทางมาประเทศไทย” 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 

  หน้า 23 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

 
 
โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีน่าสนใจและเป็นโอกาสคือ 

1. กลุ่มลูกคา้ท่ีมีภาวะมีบุตรยาก  
จากการท่ีรัฐบาลจีนประกาศใหป้ระชากรมีบุตรคนท่ี 2 ได ้และมีคูส่มรสชาวจีนกวา่ 90 ลา้นคู่ท่ีตอ้งการมีบุตรคน
ท่ี 2 โดยเฉพาะคนท่ีมีภาวะมีบุตรยาก ซ่ึงเดิมทีไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศปลายทาง ท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ชาวจีนเลือกเดินทางเขา้มารับการรักษาหรือขอค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว จึงนบัเป็นโอกาสของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนไทยท่ีจะเจาะตลาดลูกคา้เซ็กเมนตใ์หม่กลุ่มน้ี 

2. กลุ่มลูกคา้ท่ีเนน้การดูแลดา้นความงาม  
จากกระแสความงาม (Beauty) ของคนจีนท่ียงัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงนอกจากการผา่ตดัศลัยกรรมบนใบหนา้แลว้ 
ยงัมีบริการดา้นความงามอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นบริการทางการแพทยท่ี์ไม่
ซบัซอ้น เช่น ทนัตกรรม (Dental) การดูแลผิวพรรณ เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-aging) หรือแมแ้ต่การดูแลสุขภาพ
เชิงบ าบดัต่างๆ (Wellness) เช่น ตรวจสุขภาพ การฟ้ืนฟหูรือพกัฟ้ืนสุขภาพร่างกายในกลุ่มผูสู้งอาย ุก็ไดรั้บความ
นิยมเพ่ิมข้ึนเช่นกนั และน่าจะเป็นโอกาสในการเจาะตลาดของผูป้ระกอบการไทย 

ท่ีมา: http://gotomanager.com “ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ สมรภูมิใหม่กลุ่มทุนใหญ่ไทย” 
ท่ีมา: บทวจิยักสิกร, ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี’61 

ภาพรวมธุรกจิให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 
 

ดร.องักูร ฉันทนาวานิช” ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว หรือ LPH  กล่าววา่ “ในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา โรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยเป็นช่วงของการลงทุนขยายธุรกิจแทบทุกแห่งโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็น
จงัหวะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผลใหจ้ านวนคนไขท้ั้งในและต่างชาติ “ลดลง” ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสใหโ้รงพยาบาล
เอกชนหนัมาเนน้ขยายการลงทุน เพ่ือรอเศรษฐกิจฟ้ืนตวัและจ านวนคนไขก้ลบัมา” ทวา่ เม่ือธุรกิจอยูใ่นช่วงการขยายการ
ลงทุน ส่ิงท่ีตามมาคือ “อตัราการเติบโตของก าไร” จึงชะลอตวัเม่ือเทียบกบัช่วงท่ีไม่มีการลงทุนอตัราการเติบโตของก าไรจะ
เติบโตดี แต่ดร.องักรูมองวา่ เป็นเพียงผลกระทบ “ระยะสั้น”เท่านั้น ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติของธุรกิจทัว่ไป หรือแมแ้ต่ธุรกิจ
โรงพยาบาลท่ีเม่ือมีการลงทุนใหม่ จะตอ้งรับรู้ผลของการ “ขาดทุน”ไม่ต ่ากวา่ 2-3 ปีหรือจนกวา่ธุรกิจจะอยูต่วั “ในระยะสั้น

http://gotomanager.com/
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อาจกระทบอตัราการเติบโตของก าไร แต่ในระยะยาวโรงพยาบาลก็จะกลบัมาเติบโตเช่นเดิม หรือ อาจเติบโตมากกวา่เดิม 
จากฐานลูกคา้จ านวนเพ่ิมข้ึน” ทางดา้นศูนยว์จิยักสิกรระบุวา่ ตลาดคนไขใ้นประเทศท่ีมีแนวโนม้แข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะท่ีพ่ึงพาสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้คนไทยและเนน้จบัตลาดชนชั้นกลางคงตอ้งหนัมาใชก้ล
ยทุธ์เพ่ิมเติมเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว ้ ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ การมองหาตลาดใหม่โดยเฉพาะการเจาะตลาดผูสู้งอายท่ีุมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน  

แต่ประเด็นส าคญัคือ ผูสู้งอายไุทยส่วนใหญ่มีก าลงัซ้ือไม่สูงหรือมีขอ้จ ากดัทางดา้นรายได ้ ดงันั้นโรงพยาบาล
เอกชนท่ีเจาะตลาดผูสู้งอายจุะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือก าลงัซ้ือของลูกคา้กลุ่มน้ีดว้ย โดย
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือปานกลางข้ึนไปหรือมีรายไดต้ั้งแต่ 100,000 
บาทต่อปีข้ึนไป(ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายจากการช่วยเหลือของบุตรหลาน) ซ่ึงคาดวา่ลูกคา้กลุ่มน้ี ยงัตอ้งการความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเขา้ใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาลเอกชนแต่อาจจะเลือกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ี
มีค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่สูงเกินไป 

ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/793670 
 
ส าหรับความตอ้งการจากผูป่้วยตา่งชาติ ทางดา้น EIC คาดวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวจีนมีแนวโนม้กลบัมาฟ้ืนตวัเป็น

บวกภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2019 โดยประเมินวา่ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มท่ีภูเก็ตไดผ้า่นจุดต ่าสุดในเชิงอตัราการ
เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีก่อนหนา้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2018 นอกจากนั้นจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนจะทยอยปรับตวัสูงข้ึนจาก
มาตรการของภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่และโปรโมทการท่องเท่ียว รวมทั้งอา้งอิงจากจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีกลบัมา
ขยายตวั 8 เดือนภายหลงัการปราบทวัร์ศูนยเ์หรียญในเดือนตุลาคม 2016 นอกจากน้ี อีไอซีมองวา่การเติบโตของจ านวน
นกัท่องเท่ียวจีนในปี 2019 จะไดแ้รงสนบัสนุนจากนกัท่องเท่ียวจีนอีก 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางดว้ย
ตวัเอง (Freely Independent Traveler: FIT) นกัท่องเท่ียวจีนแบบกลุ่มทวัร์ท่ีมีรายไดป้านกลางในเมืองรอง และนกัท่องเท่ียว
จีนเชิงสุขภาพท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

 กลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนเชิงสุขภาพท่ีแมจ้ะยงัมีจ านวนไม่มากแต่มีการใชจ่้ายดา้นสุขภาพสูง จีนก าลงัเผชิญ
ปัญหาดา้นโครงสร้างประชากร 2 ดา้นคือสดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีสูงถึง 17.3% ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ 
ในขณะท่ีอตัราการเกิดลดลงเหลือ 3.5%YOY ในปี 2017 แมรั้ฐบาลจีนจะอนุญาตใหมี้ลูก 2 คนไดต้ั้งแต่ปี 2016 ส่งผลให้
ประชากรผูสู้งอายจีุนและคู่สมรสจีนท่ีตอ้งการมีลูกมีศกัยภาพเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย ไทยเองก็
ตั้งเป้าหมายเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและไดรั้บการจดัอนัดบัท่ี 6 จาก International Healthcare Research 
Center’s Medical Tourism Index ในปี 2017 ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบดา้นบุคลากร มาตรฐาน และอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มี
คุณภาพ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกกวา่โดยเปรียบเทียบ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยรายงานวา่ ในปี 2017 ไทย
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 66,492 ราย สร้างรายได ้ 2.3 หม่ืนลา้นบาท และคาดวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ในปี 2018 จะเพ่ิมข้ึน 13.9%YOY เป็น 2.6 หม่ืนลา้นบาท  

ทั้งน้ี ไทยตอ้งการเพ่ิมจ านวนนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจีนซ่ึงเดินทางเขา้มารับบริการในไทยมากเป็นอนัดบั 1 และมี
การใชจ่้ายสูงท่ีสุดในนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่ม โดยเจาะกลุ่มผูสู้งอายจีุนราว 240 ลา้นราย ดว้ยบริการรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรค
หลอดเลือด โรคกระดูก โรคทางเดินอาหารและตบั โรคมะเร็ง และโรคสมอง ขณะเดียวกนัก็จบักลุ่มคู่สมรสจีนกวา่ 90 ลา้น
คู่ท่ีตอ้งการมีบุตรคนท่ี 2 ดว้ยการท าเด็กหลอดแกว้ในไทยท่ีมีอตัราความส าเร็จ 60% ซ่ึงสูงกวา่ 30% ในจีน ส่วนค่าใชจ่้ายใน
ไทยก็ถูกกวา่เฉล่ียราว 2-4 แสนบาทต่อหวัต่อทริป นอกจากน้ี ยงัมุ่งเป้ากลุ่มชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาไทยเพ่ือเขา้รับบริการ
ดา้นเวชศาสตร์ชะลอวยัและความงาม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใชจ่้ายสูงท่ีสุดเฉล่ีย 2-7 แสนบาทต่อหวัต่อทริป จ านวนและรายไดจ้าก
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นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจีนเชิงสุขภาพมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในปี 2019 และระยะต่อไป ส่วนหน่ึงมาจากมาตรการส่งเสริมของ
รัฐบาล ทั้งการขยายเวลาพ านกัในไทยเป็น 90 วนั ส าหรับผูป่้วยจีนและผูติ้ดตาม และการโปรโมตการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ใน 5 เมืองหลกัของจีน อีกส่วนหน่ึงมาจากความตอ้งการของจีนเองท่ียนิดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากข้ึนเพ่ือเขา้ถึงการบริการ
ท่ีไดม้าตรฐานในไทย เช่น การท าเด็กหลอดแกว้ เป็นตน้ 

ท่ีมา: SCB Economic Intelligence center, In focus : 3 ประเด็นน่าสนใจส าหรับเศรษฐกิจไทย ปี 2019 
 
แนวโน้มอตุสาหกรรมในอนาคต 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมยงัโตต่อเน่ืองประมาณ 5%-7% ต่อปี แมอ้ตัราการเติบโตของคนไขจ้าก
ตะวนัออกกลางจะชะลอตวัลง เช่นเดียวกนักบัทางดา้นทริสเรทติ้งท่ีคาดการณ์วา่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะ
ยงัคงโตต่อเน่ืองได ้5%-7% ต่อปี ในช่วง 3 ปีขา้งหนา้  โดยการเติบโตจะมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ  

- จ านวนประชากรสูงอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึน  

- ความตอ้งการท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงช่วยชดเชยความตอ้งการจากกลุ่มประเทศใน
ตะวนัออกกกลางท่ีชะลอตวัลง 

โดยคาดวา่การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมน่าจะลดลง โดยบริษทัส่วนใหญ่น่าจะเนน้การยกระดบัการใหบ้ริการ
และการเพ่ิมอตัราการครองเตียง นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายในการรักษาท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกบัการท่ีประชากรมีอายท่ีุยนืยาวข้ึนท า
ใหค้าดวา่บริษทัประกนัสุขภาพจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในอุตสาหกรรมน้ี ซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชน
สามารถเติบโตไดต้่อเน่ืองในระยะยาว 
 

ทั้งน้ีทั้งนั้นทริสเรทติ้งไดส้รุปประเด็นส าคญัถึงแนวโนม้ในอนาคตไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนไป 

ผูป่้วยจากกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางถือเป็นกลุ่มผูป่้วยต่างชาติหลกัท่ีเขา้มารับบริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ดี ราคาน ้ ามนัท่ีปรับลดลงอยา่งมากในปี 2558 ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของผูป่้วยจากกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลางลดลง ท าใหก้ารเติบโตของรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติมีแนวโนม้ลดลง  จากขอ้มูลรายไดร้วมของ
ผูป่้วยต่างชาติของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ (BH) พบวา่รายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติมี
อตัราการเติบโตเพียง 6% ต่อปี ในช่วงปี 2559-2560 ลดลงจากเคยเติบโตประมาณ 11% ต่อปีในช่วงปี 2556-2558 โดย
ตวัเลขรายไดร้วมจากผูป่้วยในกลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (CLMV) สูงกวา่รายไดร้วมจากผูป่้วยในกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลางตั้งแตปี่ 2559 

 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/5660
https://www.scbeic.com/th/detail/product/5660
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Figure C: Patient structure (2011)* 
Krungsri Research 

Sources: NSO, MOC, MOPH 
*Note: Sourced from an NSO survey in 2011 

2. โรงพยาบาลเอกชนเนน้การยกระดบัการใหบ้ริการ 

ทริสเรทติง้คาดผูป้ระกอบการในตลาดจะเนน้การเติบโตจากภายใน การควบรวมกิจการน่าจะยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
แต่ขนาดของการควบรวมอาจจะไม่ใหญ่มากเหมือนในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาโดยผูเ้ล่นรายใหญ่จะเนน้การยกระดบัการ
ใหบ้ริการและเพ่ิมอตัราการครองเตียงของโรงพยาบาลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดว้ยจ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีอยูจ่  ากดัท า
ใหก้ารขยายธุรกิจโดยการเพ่ิมจ านวนโรงพยาบาลท าไดย้ากข้ึน จากตวัเลขขององคก์ารอนามยัโลกปี 2558 พบวา่จ านวน
แพทยแ์ละพยาบาลของประเทศไทยมีสดัส่วนแพทยพี์ยง 0.47 คนต่อประชากร 1,000 คน และมีพยาบาล 2.294 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน ซ่ึงนบัวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้อยา่ง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสิงคโปร์ โดย
ประเทศเหล่าน้ีมีจ านวนแพทยม์ากกวา่ 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แมว้า่ในขณะน้ีประเทศไทยจะผลิตแพทยไ์ดร้าว 3,000 
คนต่อปี ก็ยงัจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 10 ปีในการเพ่ิมสดัส่วนแพทยใ์หเ้ป็น 1 คนต่อประชากร 1,000 คน 

 
3. ธุรกิจประกนัสุขภาพจะมีบทบาทส าคญั 

ทริสเรทติง้คาดวา่ธุรกิจประกนัสุขภาพจะมีบทบาทส าคญัในธุรกิจการแพทยข์องไทย ความแออดัในโรงพยาบาลรัฐ
และระยะเวลาในการรอรับการรักษาท่ีค่อนขา้งนานท าใหผู้ป่้วยท่ีมีฐานะปานกลางถึงสูงมีแนวโนม้ท่ีจะไปรับบริการท่ี
โรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ดี ค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอตัรา 3%-5% ต่อปี 
ท าใหจ้ านวนประชาชนหนัไปท าประกนัสุขภาพเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในกรณีเจ็บป่วย จากขอ้มูลรายไดร้วม
ของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ พบวา่สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัประกนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัประกนัของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพพบวา่มีสดัส่วนประมาณ 23.3% ของรายไดก้ารใหบ้ริการ
รวมในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีสดัส่วนเพียง 15.3% ของรายไดก้ารใหบ้ริการรวมในปี 2555 ในขณะท่ีสดัส่วนรายไดจ้าก
บริษทัประกนัของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์เพ่ิมข้ึนเป็น 13.8% ของรายไดก้ารใหบ้ริการรวมในปี 2560 จากเดิมท่ีมีสดัส่วน
เพียง 11.9% ของรายไดก้ารใหบ้ริการรวมในปี 2555 
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  หน้า 27 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

ทางดา้นศูนยว์ิจยักสิกรไทยประเมินวา่ ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสุขภาพเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีโอกาส
เติบโตดีกวา่เศรษฐกิจ เน่ืองมาจากกระแสการต่ืนตวัและใส่ใจดูแลสุขภาพของผูค้นท าใหค้วามตอ้งการสินคา้ และบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจสุขภาพมีแนวโนม้เติบโตในเกณฑท่ี์ดีอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์
ทั้งเพ่ือการรักษาและการป้องกนั หรือแมก้ระทัง่กระแสการให้ความส าคญั กบัการเสริมสร้างบุคลิกและความงาม การจดั
กิจกรรมกีฬา ธุรกิจออกก าลงักาย เป็นตน้ ส าหรับธุรกิจกลุ่มน้ี ท่ีหยบิยกมา คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงประเมินวา่จะยงัมี
แนวโน้มเติบโตจากการขยายกิจการ ของผูป้ระกอบการและค่ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามกลุ่มโรคท่ีปัจจุบนัมี
ความซบัซอ้นมากข้ึน ขณะท่ีความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยกลงักา้วเขา้
สู่ สังคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ์ภายในปี 2565 (ประชากรอาย ุ65 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 14 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด) 

 

ท่ีมา: ศูนยว์จิยักสิกร, เปิดโผธุรกิจรุ่งปี ‘62 
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  หน้า 28 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สภาวะการแข่งขัน 

บริษทัฯ อาจประสบภาวะการแขง่ขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากโรงพยาบาล
ของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มดงักล่าว ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ใกล้เคยีง ทีต่ั้ง 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลพร้ินซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้ า สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย ์ สมุทรปราการ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลบางนา 1 กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์ สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 2 สมุทรปราการ 
 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ฉะเชิงเทรา(โสธราเวช) ฉะเชิงเทรา 
 โรงพยาบาลวภิารามอมตะ ชลบุรี 

 
จากการท่ีมีจ านวนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั เป็นผลใหมี้การแข่งขนัค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็

ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว พบวา่ บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลายดา้น ไดแ้ก่  
 บุคลากรทางการแพทยข์องกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญในโรคเฉพาะทางหลากหลายดา้น และมีศูนย์

การแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐานอาทิเช่น  
- คลินิกศลัยกรรมมือและกระดูก ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีความเช่ียวชาญดา้นต่ออวยัวะโดยใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ (Micro Surgery) ทั้งน้ี โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เป็นศูนยก์ลางในการดูแลผูป่้วย
บาดเจ็บทางมือ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคตะวนัออก 

- ศูนยรั์กษาโรคหวัใจครบวงจร ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถใหบ้ริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ
วนิิจฉยัเบ้ืองตน้ การใส่ขดลวดและท าบอลลูนเพ่ือขยายหลอดเลือดหวัใจ และการผา่ตดัหวัใจ
เป็นศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วยหวัใจ ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

- ศูนยผ์ูป่้วยวกิฤติทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็นศูนยรั์บส่งต่อผูป่้วย   
        วิกฤติทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นตน้   

 ความเพียบพร้อมทั้งในดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานท่ี โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยมี์
ความทนัสมยัและครบครัน จ านวนหอ้งตรวจผูป่้วยและจ านวนเตียงผูป่้วยอยูใ่นระดบัสูง เพียงพอตอ่การ
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  หน้า 29 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ใหบ้ริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน อีกทั้งการจดับรรยากาศของสถานท่ีในโรงพยาบาลมีความสวยงาม 
เป็นระเบียบ และสะอาดปลอดภยั   

 ท าเลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เดินทางมาถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

สถานการณ์ของธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีการแขง่ขนัค่อนขา้งสูง ทั้งดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ และ
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกีารรักษาพยาบาล ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันาและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การมสีถานพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งอยู่ในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ 

บริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มรวมทั้งส้ิน 9 แห่ง สถานพยาบาลและคลินิกอีก 4 แห่ง ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมี
ศกัยภาพ กระจายอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง รวมทั้ง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ (เขตประเวศ และเขตลาดกระบงั) ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม และเขต
ชุมชนท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใหบ้ริการแก่
กลุ่มผูป่้วยทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยตามโครงการภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเครือข่ายของบริษทัฯยงัส่งผล
ใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ในประเด็นตอ่ไปน้ี  

 การบริหารอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากการใชอุ้ปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือในการตรวจรักษาบางรายการร่วมกนั  

 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) โดยการใชร้ะบบการหมนุเวยีนยาและ
เวชภณัฑร์ะหวา่งคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือน าสินคา้มาใชท้ดแทนกนัในกรณีขาดแคลน 

 การบริหารบุคลากรทางการแพทย ์ บริษทัฯ มีบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ี
สามารถหมนุเวยีนไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนในกลุ่ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

(2) การกระจายรายได้จากกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป อาทิ ลูกคา้เงินสด ลูกคา้คู่สญัญา ลูกคา้กองทุนเงิน
ทดแทนฯ เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้โครงการสวสัดิการภาครัฐ ซ่ึงการมีแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลากหลาย ส่งผลใหร้ายไดข้อง
บริษทัฯมีความสม ่าเสมอ และเป็นผลใหบ้ริษทัฯ บริหารและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม 
นโยบายหลกัของบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้การเพ่ิมสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงกวา่
กลุ่มลูกคา้ตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55 ในปี 2559 และในปี 
2560 และ 2561 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 58 และร้อยละ 63 ตามล าดบั การท่ีสดัส่วนในปี 2560 และ 2561 เพ่ิมข้ึนเพราะ
โรงพยาบาลเปิดใหบ้ริการในส่วนของการขยายอาคารใหร้องรับการเติบโตของผูป่้วยไดต้ั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ส่งผลให้
รายไดแ้ละจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลระหวา่งปี 
2557 ถึงปี 2561 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 1,363.26 ลา้นบาท เป็น 2,754.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 
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  หน้า 30 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

19.23 ต่อปี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล การปรับปรุง
อาคารสถานท่ีใหท้นัสมยั รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการศูนยห์วัใจครบวงจร ศูนย์
หลอดเลือดสมอง ศูนยม์ะเร็งครบวงจรรวมไปถึงคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชก้ลยทุธ์
การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การออกบูธตามหมู่บา้นและการตลาดเชิงวชิาการผา่นการใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการดูแล และการใชชี้วติท่ีลดปัจจยัเส่ียง   รวมถึงการใหส่้วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท าประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั
ท่ีเป็นคู่สญัญากบับริษทัฯ  

(3) คุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการใหบ้ริการเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึง
ความส าคญัของปัจจยัดงักล่าว โดยไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการใหบ้ริการ เพ่ือมัน่ใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บ
การบริการท่ีมีคุณภาพดงัน้ี  

 การใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  
 การประเมินผูป่้วย การวเิคราะห์ การวนิิจฉยั แผนการรักษา และการประเมินซ ้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  
 การจ าหน่ายผูป่้วย รวมถึงการดูแลภายหลงัจากการเร่ิมรักษาท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง  

ซ่ึงทุกขั้นตอนจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยใชก้ าหนดมาตรฐานตามองคก์ารอนามยัโลก (World 
Health Organization : WHO) ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพในกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดักิจกรรม
ทบทวนต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน จนถึงทบทวนกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหบุ้คลากรของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูป่้วยอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเนน้
ผูป่้วยเป็นจุดศูนยก์ลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามปลูกฝังใหบุ้คลากรมีจิตบริการ ซ่ึงจะช่วยรักษาคุณภาพการบริการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี จากการพฒันายกระดบัคุณภาพในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ถานพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) โดย ในปี 2555  และปี 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามล าดบัไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 และมีการรับรองตอ่อายทุุก 2 ปี และในปี 
2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพ JCI (Joint Commission Internation) จากสหรัฐอเมริกา  และมีการ
รับรองต่ออายทุุก 3 ปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือความพร้อมในการจดัหาเคร่ืองมือต่างๆท่ีมีความทนัสมยั และช่วยเพ่ิมความสามารถในการตรวจรักษาโรคให้
ถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัการสรรหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รวมทั้งทีม
พยาบาลและบุคลากรสนบัสนุน ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือความพร้อมในการบริการรักษาตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจ า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยแ์ละพนกังานท่ีมีหนา้ท่ี
ติดต่อกบัลูกคา้ จะตอ้งเขา้อบรมความรู้ในการใหบ้ริการตามโปรแกรมท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 
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(4)    การก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัชนิดและความรุนแรงของโรค และอยูใ่น
ระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาลแห่งอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายแข่งขนัดา้นอตัราค่า
รักษาพยาบาล เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพในการใหบ้ริการได ้

(5)    การประชาสัมพนัธ์และกจิกรรมเพ่ือสังคม 

การประชาสมัพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ เพ่ือสร้างการรับรู้
ในความสามารถและคุณภาพการบริการใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยบริษทัฯ ไดอ้อกบูธท ากิจกรรม รวมทั้งจดังาน
นิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงบทบาทท่ีส าคญัต่อชุมชนและสงัคมในฐานะของส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีมี
หนา้ท่ีตอบแทนต่อสงัคม ดงัเห็นไดจ้ากปรัชญาการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็น
องคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไรเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีความรับผดิชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม” โดยปรัชญาดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชดัผา่นทางการใหค้วามร่วมมือต่อหน่วยงานของภาครัฐในโครงการเพ่ือสงัคมต่างๆ รวมทั้ง ไดมี้การ
จดักิจกรรมเพ่ือสงัคมอยูเ่ป็นประจ าและต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนในชุมชน  อาทิเช่น 
โครงการหน่ึงหม่ืนดวงใจถวายพอ่หลวงหลวง โครงการheart hero เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยโรคหวัใจท่ีเขา้ถึงบริการล่าชา้ และ
การจดัอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ ทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานท่ีนอกโรงพยาบาล ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและพนกังาน
ของบริษทัลูกคา้ อาทิเช่น การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ใหก้บับุคคลทัว่ไป
รวมถึงเจา้หนา้ท่ีอสม.ทุกคนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มบริษทั
ฯ และ การจดัอบรมใหค้วามรู้ในการเล้ียงลูกแก่มารดาท่ีตั้งครรภโ์ครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน จดัโครงการออกหน่วย
แพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อตรวจรักษาประชาชนในชุมชน โครงการใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนกั 
อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามปลูกฝังใหบุ้คลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ใหถื้อวา่เป็นเร่ืองใกลต้วั และเป็นหนา้ท่ี
ของทุกๆคนท่ีจะตอ้งเปล่ียนพฤติกรรม ในการลดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง รวมทั้งน าวสัดุต่างๆกลบัมาใชใ้หม่ เป็น
ตน้  

(6) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม โดยสถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น และอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตรงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท าใหส้ามารถเดินทาง
ไปมาไดส้ะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีการจดัสรรพ้ืนท่ีโรงพยาบาลอยา่งเป็นระเบียบ นอกจากน้ี  บริษทัฯมีCALL CENTER 1609 
พร้อมรถพยาบาลและทีมงานท่ีมีความพร้อมในการเคล่ือนยา้ย หรือสัง่การรักษาในกรณีฉูกเฉิน ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย
ไปยงัโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งส้ิน 9 แห่ง และมี
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ านวน 4 แห่ง ท าใหลู้กคา้กลุ่มโครงการประกนัสงัคม
ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กสถานบริการในกลุ่มบริษทั  
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 (7)   การควบคุมต้นทุน 

เน่ืองจากรายไดจ้ากลูกคา้โครงการประกนัสงัคม รัฐบาลไดก้ าหนดอตัราจ่ายเหมารายคนจากการจดัสรรตามนโยบายของ
ภาครัฐ ดงันั้น ผลการด าเนินงานของลูกคา้กลุ่มดงักล่าวจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการควบคุมตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 
โดยท่ียงัคงคุณภาพการรักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงแผนยทุธศาสตร์ คือ การท าให้
ผูป่้วยปลอดภยัโดยไม่ส้ินเปลือง โดยไดจ้ดัตั้งกิจกรรม “การประกนัคุณภาพท่ีไม่ส้ินเปลือง” และใหมี้การทบทวน รวมทั้ง
ตรวจสอบกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษท่ี
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการลดตน้ทุน อีกทั้งการท่ี 
บริษทัฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่ง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด (Cost and Facilities Sharing) จากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างรายการร่วมกนั 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.3.1 ยาและเวชภัณฑ์  

 ผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ ์ ซ่ึงใชใ้นการรักษาผูป่้วย 
โดยฝ่ายเภสชักรรมจะท าหนา้ท่ีรวบรวมปริมาณยาและเวชภณัฑท่ี์ตอ้งการ และส่งขอ้มูลใหฝ่้ายจดัซ้ือเป็นผูด้  าเนินการจดัหา 
ซ่ึงแนวทางการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑข์องบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ จดัซ้ือผา่นระบบประมูล และจดัซ้ือโดยตรง   
 การจดัซ้ือผา่นระบบประมูล บริษทัฯ จะร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯหลายแห่ง 
เพ่ือรวมปริมาณในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑต์่างๆใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ท าใหส้ามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองดา้นราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ โดยบริษทัฯ รับหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวมปริมาณความตอ้งการยาและเวชภณัฑ ์จากนั้น บริษทัฯ จะเชิญ
ผูจ้ดัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑย์ืน่ซองประมูล โดยใชว้ธีิการประกวดราคาผา่นระบบออนไลน ์และท าการเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายท่ี
เสนอราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึงท าสญัญากบัผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีชนะการประมูล ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและ
เป็นธรรมในการจดัซ้ือ บริษทัฯ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการร่วมส าหรับประเมินและ
พิจารณาการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑใ์นแต่ละคร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วม
ประมูล ซ่ึงในการพิจารณาการประมูลในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการจะประเมินถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นราคา และ
คุณภาพตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซ่ึงช่วยส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัหายาและเวชภณัฑท่ี์มี
ราคาเหมาะสม โดยมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 
 อยา่งไรก็ตาม ยาและเวชภณัฑบ์างส่วน บริษทัฯ จะจดัซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดัจ าหน่าย ไม่ผา่นระบบประมูล ซ่ึงส่วน
ใหญ่การจดัซ้ือวธีิน้ีจะใชก้บัการจดัซ้ือยาหรือเวชภณัฑท่ี์บริษทัฯมีปริมาณความตอ้งการใชจ้ านวนไม่มาก ผูจ้ดัจ าหน่ายจึงไม่
น ายาหรือเวชภณัฑด์งักล่าวเขา้ร่วมระบบประมูล หรือเป็นยาท่ีเป็นลกัษณะยาตน้แบบ (Original Drugs) ซ่ึงเป็นยาน าเขา้
ราคาแพงท่ีตอ้งสัง่ซ้ือเป็นกรณีเฉพาะ  
 การบริหารจดัเก็บสินคา้คงคลงัของธุรกิจโรงพยาบาล เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัมาโดย
ตลอด โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายส ารองยาหรือเวชภณัฑท่ี์มีความถ่ีของการใชสู้ง ใหอ้ยูใ่นระดบัเพียงพออยา่ง
สม ่าเสมอ รวมถึงมีการใชร้ะบบการหมุนเวยีนยาและเวชภณัฑร์ะหวา่งคลงัยาในแต่ละสาขา เพ่ือน ามาใชท้ดแทนกนัในกรณี
ขาดแคลน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัระบบดูแลจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพ่ือการรักษาคุณภาพ โดยการควบคุมอุณภูมิและ
ความช้ืนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตามชนิดของยาหรือเวชภณัฑน์ั้นๆ และท าการป้องกนัการสมัผสักบัแสงโดยตรง เพ่ือให้
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ยาและเวชภณัฑมี์อายกุารใชง้านตามท่ีระบุ ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 2 – 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่าย จึงไดรั้บ
บริการหลงัการขายในระดบัท่ีดี และมีการประกนัคุณภาพยาและเวชภณัฑ ์ โดยสามารถเปล่ียนคืนไดห้ากมีปัญหาดา้น
คุณภาพ รวมถึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายไุด ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัท ารายงานทุกเดือนเพ่ือติดตามปริมาณยา รวมทั้งการบริหารยาใกลห้มดอาย ุ โดยกรณี
ท่ีมียาใกลห้มดอายแุต่ยงัมีคุณภาพดีและอายคุงเหลือท่ีเหมาะสม จะมีการประชุมเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยา่งไรก็
ตามยาบางประเภทท่ีกฎหมายก าหนดใหโ้รงพยาบาลตอ้งส ารองยาดงักล่าวไว ้ และไม่สามารถเปล่ียนคืนได ้ ซ่ึงในกรณีท่ียา
ดงักล่าวจะหมดอาย ุจะถูกส่งไปท าลายตามขั้นตอนต่อไป   
 บริษทัฯ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมดจากผูจ้ดัจ าหน่ายภายในประเทศ และมีการจดัส่งสินคา้ภายใน 3 ถึง 7 วนั 
หรือในกรณีเร่งด่วนสามารถจดัส่งใหภ้ายใน 24 ชัว่โมง โดยทัว่ไป บริษทัฯ ไดรั้บเครดิตทางการคา้จากผูจ้ดัจ าหน่ายระหวา่ง 
30 ถึง 90 วนั 
 ในดา้นการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายนั้น บริษทัฯ พ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายในระดบัต ่า เน่ืองจากไม่มีผูจ้ดัจ าหน่ายราย
ใดรายหน่ึงจดัหายาหรือเวชภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เกินกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือยาและเวชภณัฑท์ั้งหมด ในระหวา่งปี 
2559 - 2561 และ บริษทัฯ ไม่มีขอ้ผกูพนัการซ้ือยาหรือเวชภณัฑก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการ
ซ้ือวตัถุดิบในอนาคต 

2.3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

 ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย ์  ท าหนา้ท่ี
พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ์ โดยการเปรียบเทียบ ราคา คุณสมบติั รวมทั้งเง่ือนไขทางการคา้กบัผู ้
จดัจ าหน่ายหลายราย เพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน Joint 
Commission International (JCI) และมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ทั้งน้ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางส่วนจดัหา ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั  ด าเนินธุรกิจน าเขา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
แพทยจ์ากต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือแพทยท่ี์บริษทัฯจดัหาผา่นบริษทั ไทยแอมดอนมีหลายประเภท อาทิเช่น เตียงไฟฟ้า 
เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหวัใจและปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี การจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยผ์า่น
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ยงัคงยดึถือแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) และมาตรฐาน 
Hospital Accreditation (HA) เช่นเดียวกนั    

2.3.3 บุคลากรทางการแพทย์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีบุคลากรทางการแพทยร์วมทุกสาขาจ านวน 3,420 ท่าน ซ่ึงท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ สามารถจดัหาบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมาร่วมงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ มีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียนแพทยแ์ละสถานฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายรักษา
บุคลากรทางการแพทยใ์หท้ างานกบับริษทัในระยะยาว โดยการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การให้
ทุนการศึกษาต่อแก่พนกังาน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดี และการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกลูกนั อาทิเช่น บุคลากรอาวโุสใหก้ารดูแลและช่วยอบรมแก่บุคลากรท่ีเพ่ิงจบการศึกษาใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัมีหน่วยงานท่ีใหก้ารฝึกอบรมเพ่ือสร้างผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการผลิตบุคลากรผูช่้วยพยาบาลเพ่ือป้อนใหแ้ก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ง 13 แห่ง  
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2.4 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีใหค้วามใส่ใจและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษทัฯ 
คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด ์บ าบดัน ้ าเสียใหมี้คุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงคใ์หพ้นกังานและชุมชุนตระหนกัและมีส่วน
ร่วมเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 
 ในระหวา่งเดือนเมษายนของทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมและจดันิทรรศการ Green Hospital ข้ึน ณ โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เพ่ือใหค้วามรู้แก่บุคคลทัว่ไป รวมถึงเพ่ือใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากจากภาวะโลกร้อน โดยเร่ิมจาก
การรณรงคก์ารปลูกตน้ไมบ้ริเวณท่ีวา่งของโรงพยาบาล เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงท า
ใหอ้ากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 
 
2.4.1 วสัดุและของเสียอนัตราย   
                 การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทั้งวธีิการเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา 
ท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ  และวธีิการฝังกลบท าใหเ้กิดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ ทั้งก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ตระหนกัถึง
สภาวะดงักล่าว จึงไดก้ าหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณขยะเพ่ือลดปริมาณการก าจดัขยะและการลดการใชพ้ลงังานทุก
ชนิดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน   โดยการจดัอบรมเพ่ือใหค้วามรู้
กบับุคคลากรทุกท่านในองคก์ร และจดัโครงการต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ส่งผลในการท าลายส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมจดัโครงการต่างๆเพ่ือรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น รณรงคก์ารปลูกตน้ไมท้ั้งภายใน
องคก์รและชุมชน รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด  รวมถึงเปล่ียนการใชน้ ้ ายาเคมีท่ีใชท้ าความสะอาดมา
เป็นน ้ ายาชีวภาพ   รณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษสองหนา้ และลดการถ่ายเอกสารโดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาทดแทน ส่งผลให้
ลดทั้งปริมาณการใชผ้งหมึก ลดการใชไ้ฟฟ้า ลดการใชก้ระดาษ ลดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และก าหนดนโยบายเปล่ียนการใช้
หลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟแอลอีดีเพ่ือลดการใชไ้ฟฟ้า และลดความร้อน  เพ่ิมสวทิซ์กระตุกเปิดปิดไฟใน
ส านกังาน ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเ้ป็นค่าคงท่ี ลดการใชลิ้ฟท ์ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้าน และถอดปลัก๊
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิกใชง้าน รวมถึงรณรงคก์ารใชร้ถทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้  

2.4.2 การบ าบัดน า้เสีย 

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัมีระบบการบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้ าเสียดงักล่าวใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท่ีผา่นการบ าบดั
แลว้เป็นประจ า ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด  

บริษทัฯ ผา่นการตรวจสอบประจ าปีจากส านกังานประกนัสงัคมตามเง่ือนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสงักดั
ส านกังานฯ ทุกปีตลอดมา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการพฒันาและปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหคุ้ณภาพน ้ าท่ีผา่น
การบ าบดัไดม้าตรฐานปลอดภยัก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน ้ าท่ีผา่นกระบวนการบ าบดับางส่วนจะถูกน ามาใชร้ดน ้ าตน้ไม้
และท าความสะอาดลานจอดรถ 
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 การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ  ราคา
หุ้นของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงส าคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงั
ไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนัและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นวา่ไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงปัจจยัความ
เส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตได ้

1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การให้บริการทางการแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสามารถผลิตไดใ้นจ านวนจ ากดั   นอกจากน้ีในปัจจุบัน ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการให้บริการทาง
การแพทย ์ท าให้เกิดความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองคก์ร ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยใ์นดา้นต่างๆ ในอนาคต    

อยา่งไรก็ตาม ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อยา่งใด 
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและ
สุขอนามยัในการท างานท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการฝึกอบรมและการใหทุ้นการศึกษาต่อใหแ้ก่พนกังานของ
บริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรกลุ่มดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเสริมทกัษะในการท างานและพฒันาการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือวา่จะ
สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยล์งได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีใหก้าร
ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท ์ เพ่ือรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ 
อีกทางหน่ึง 

2. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ทีม่าใช้บริการ 

ธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทยมี์ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผูป่้วยหรือเครือญาติของผูป่้วย  ซ่ึงอาจเกิด
จากมาตรฐานการใหบ้ริการหรือผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัความเส่ียงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้ งในส่วนของขั้นตอนการตรวจรักษา และการประเมินผลการรักษาพยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ควบคู่ไปกบัการบริหารความเส่ียงในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ก่อนจะเกิดคดี
การฟ้องร้อง ซ่ึงจะช่วยจ ากดัผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวลง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากการใหบ้ริการท่ีมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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3. ความเส่ียงจากการน าส่งภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ในกรณีทีก่รมสรรพากรประเมนิภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของแพทย์แตกต่าง
จากแนวทางของบริษัทฯ   

แพทยเ์ป็นบุคคลากรหลกัในการใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยบริษทัฯ ไดท้ าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้
“สัญญาการใช้คลินิคเพื่อประกอบโรคศิลปะ” กับแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลฯ ทั้ งน้ี
วตัถุประสงคข์องสัญญาเพื่อให้แพทยใ์ชส้ถานท่ี เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เป็นคลินิคผูป่้วยของแพทยเ์พื่อการ
ตรวจรักษา และใหแ้พทยแ์บ่งรายไดใ้ห้บริษทัฯ โดยแพทยไ์ม่ไดมี้สถานะเป็นพนกังานของบริษทัฯ ทั้งน้ีแพทยจ์ะเป็นผูคิ้ด
ค่ารักษาพยาบาลเองตามความยากง่ายของโรค และมอบหมายให้บริษทัฯ เก็บค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วยและรวบรวมจ่าย
ใหก้บัแพทย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาพยาบาล  

ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวปฏิบติัของกรมสรรพากร เก่ียวกบัขอ้ตกลงระหวา่งโรงพยาบาลกบัแพทยใ์นลกัษณะ
เดียวกนักบับริษทัฯ เงินค่าตรวจรักษาท่ีแพทยไ์ดรั้บจากผูป่้วยท่ีมารักษากบัแพทยจ์ดัเป็นเงินไดป้ระเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ
อิสระภายใตม้าตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือบริษัทฯ เก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือค่าธรรมเนียมบุคคลากรทาง
การแพทยจ์ากผูป่้วย และจ่ายเงินไดด้งักล่าวคืนใหแ้พทย ์บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจากแพทย ์

อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัก็ยงัมีการตีความในทางกฎหมายภาษีอากรในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัการ
จดัประเภทเงินไดค้่าตอบแทนแพทยด์งักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ อาจตอ้งมีความรับผิดในภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายและเงินเพ่ิม
ภาษีอากรในกรณีท่ีกรมสรรพากรมีการวนิิจฉัยเก่ียวกบัภาษีของแพทยแ์ตกต่างออกไปในประเด็นเก่ียวกบัภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ทั้งน้ีเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัความเส่ียงดา้นภาษีอากร  บริษทัฯ ไดร้ะบุในสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบับุคลากรทางการ
แพทย ์โดยให้คู่สัญญาเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดแก่บริษทัฯ อนัเกิดจาก
กรณีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของแพทยแ์ต่ละราย 

4. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

 ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทยมี์แนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จากการท่ีผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้ งมีช่องทางการบริการท่ี
หลากหลาย และจากการท่ีมีผู ้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัในการแข่งขนัดา้นการให้บริการและการใชน้โยบายราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้ 
นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้และการบริการภายใตข้อ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC)  อาจส่งผลให้มีคู่แข่งรายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้บริการเขา้มา
ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจประสบภาวะการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษทั โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานครในเขตประเวศและเขตลาดกระบงั จงัหวดั
สมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีดงักล่าว
หลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงักล่าว 
พบว่า บริษทัฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขนัหลายด้าน ทั้ งในส่วนของท าเลท่ีตั้ งของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ 
รวมถึงการใหบ้ริการศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีมาตรฐาน 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงทางดา้นการแข่งขนัดงักล่าว จึงมีนโยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ดว้ยการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีไดม้าตรฐานตามประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation (HA)  และ Joint Commission International (JCI) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ตามล าดบัไดผ้า่นการรับรองคุณภาพ  HA ขั้น
ท่ี 3 ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดผ้่านการรับรองคุณภาพ 
Joint Commission International (JCI) ในเดือนเมษายน 2557 และในปี 2560 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3  อินเตอร์ ไดผ้่านการ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดบัสากล Re-Accreditation JCI (Joint Commission International)โดย
ในการรับรองแต่ละคร้ังมีก าหนดอายรัุบรอง 3 ปี  รวมทั้ง บริษทัฯ ยงัด าเนินการขยายขอบเขตการให้บริการแพทยเ์ฉพาะ
ทาง Excellent Center  Specialist Clinic อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่วนของการตรวจรักษาตามแนวทางแพทยท์างเลือกและการ
ให้บริการดา้นความงาม อาทิเช่น การจดัตั้งศูนยห์ัวใจครบวงจร ศูนยม์ะเร็งครบวงจรและคลินิกมะเร็งต่อมลูกหมาก คลินิก
การแพทยแ์ผนจีน ศูนยค์วามงามและเลเซอร์ จุฬารัตน์-เรอนวัร์ รวมทั้งการใหบ้ริการดา้นสปา และนวดแผนไทย เป็นตน้ใน
ปี 2560 ไดเ้ปิดศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก IVF Center  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  และศูนยต์าสุวรรณภูมิ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 1 ทั้งน้ีในส่วนของการควบคุมตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประมูลซ้ือยาและ
เวชภณัฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (E-Procurement) ร่วมกบัโรงพยาบาลพนัธมิตรอ่ืนๆ  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรองกบัผู ้
จ  าหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 

การให้บริการแก่ผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขา้มารับบริการ นอกเหนือจากกลุ่มผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
ภาครัฐ บริษทัฯ จะด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามจรรยาบรรณในการให้บริการทาง
การแพทย ์ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการใหบ้ริการไดค้รบถว้น  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงด าเนินการแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บผิดชอบค่าบริการให้ทราบเป็นระยะตลอดช่วงการรักษา 
อีกทั้งบริษทัฯ มีหน่วยงานบริหารลูกหน้ี ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเส่ียง และหาแนวทางป้องกนั รวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสม
ใหก้บับริษทัฯ และผูป่้วยในกรณีท่ีเกิดปัญหาการช าระค่ารักษาพยาบาลเพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ีลง 

 อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงคุณภาพลูกหน้ีของบริษทั พบวา่ใน ปี 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีหลกัไดแ้ก่ รายได้
ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ จ านวน 612.26 ลา้นบาท  และลูกหน้ีการคา้จ านวน 327.20  ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากส านกังาน
ประกนัสังคม ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มบริษทัประกนัชีวิตและประกนัภยัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่ม
ดงักล่าวมีความเส่ียงในการช าระหน้ีต ่า บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต ่าเก่ียวกบัการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

6. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การใหบ้ริการทางการแพทยข์องบริษทัฯไดมุ่้งเนน้การใหบ้ริการตรวจรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน ผา่น
ทางศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งพ่ึงพาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีทางการ
แพทยใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจท าให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิดมีการเปล่ียน
เทคโนโลยีไดง่้าย รวมทั้ งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง   ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี และได้มี
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นโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุม้ค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทยใ์นระยะยาวก่อนการลงทุน 

7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายโครงการประกนัสังคม 

ปัจจุบนั บริษทัฯมีรายไดจ้ากค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกนัสงัคมเป็นสดัส่วนค่อนขา้งสูง ประมาณ
ร้อยละ 36.1 37.4 และ 32.0  ตามล าดบัของรายไดร้วมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสงัคมของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่
ระบบประกนัสงัคมของประเทศไทยค่อนขา้งมีเสถียรภาพทั้งในส่วนระบบการเบิกจ่ายและความมัน่คงดา้นเงินกองทุน โดย
แนวทางการเปล่ียนแปลงนโยบายจะเป็นไปในลกัษณะการปรับค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมใหม้ากยิง่ข้ึนเพ่ือสะทอ้น
ตน้ทุนการใหบ้ริการแก่โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมในระบบ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดติ้ดตามการ
ปรับเปล่ียนนโยบายภาครัฐอยา่งใกลชิ้ดผา่นทางชมรมโรงพยาบาลเพ่ือการพฒันาระบบประกนัสงัคม ท าใหส้ามารถ
ประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายโครงการประกนัสงัคม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนท่ี
นโยบายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้

8. ความเส่ียงจากการมรีายได้เหมาจ่ายไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้จริง 

ในปี 2559, 2560 และ 2561 รายได้ค่าบริการทางการแพทยต์ามโครงการประกันสังคมของบริษทัฯ มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 36.1 37.4 และ 32.0 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ตามล าดบั ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีสูง อยา่งไร
ก็ตามจากการเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมดงักล่าว บริษทัฯ มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
จากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล แต่รายไดค้่าบริการทางการแพทยจ์ากโครงการประกนัสงัคมถูกก าหนดโดยนโยบายภาครัฐ
และจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบัโรงพยาบาล ท่ีอาจผนัแปรจากการยา้ยถ่ินฐานของผูป้ระกนัตนและการยา้ยฐานการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวยงัข้ึนอยูก่บัขอ้มูลสถิติการใหบ้ริการผูป่้วยภาระ
เส่ียง และการใหบ้ริการผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายในการรักษาสูง 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายบริหารจดัการลูกคา้โครงการประกนัสงัคมโดยเนน้การบริหารตน้ทุนการใหบ้ริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั การดูแลสุขภาพและการปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยใน
เบ้ืองตน้แก่กลุ่มลูกคา้ตามโครงการประกนัสังคมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัด าเนินการกระจายจุดให้บริการตรวจรักษาผา่น
ทางคลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลในเครือเพ่ือช่วยแกไ้ขและดูแลผูป่้วยก่อนอาการจะลุกลามในขั้นร้ายแรง รวมทั้งมี
ระบบการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพท าให้สามารถส่งตัวผูป่้วยไปถึงโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการวนิิจฉยัและตรวจรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั  ส่งผล
ให้บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงท่ีผูป่้วยในกลุ่มดงักล่าวจะมีอาการเจ็บป่วยในขั้นร้ายแรง หรือมีอาการโรคเร้ือรัง ท าให้
บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนการให้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัรายไดเ้หมาจ่ายท่ีไดรั้บจากโครงการ
ประกนัสังคม นอกจากน้ี การท่ีส านักงานประกนัสังคมยงัก าหนดให้มีการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมในกรณีการให้การรักษาผูป่้วย
โรคร้ายแรงท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหวัขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ) ท าใหบ้ริษทัฯ ลด
ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวลดลง 
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ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกคา้ทั่วไปให้มากข้ึน อนัจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ยิ่งข้ึน และส่งผลใหส้ัดส่วนกลุ่มลูกคา้โครงการประกนัสงัคมเร่ิมทยอยลดลง ท าใหค้วามเส่ียงจาก
รายไดเ้หมาจ่ายดงักล่าวเร่ิมลดลงเป็นล าดบั  

9. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯ ด าเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยมโดยไม่เนน้พ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้มืภายนอก โดยจะ
ด าเนินการกูย้มืเพ่ิมเติมในช่วงเวลาท่ีมีโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลกั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือน ามาใชใ้นโครงการขยายอาคารเพ่ือรองรับจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน ภายหลงัการเบิกใช้
เงินกูย้มืดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของ
บริษทัฯ  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายใชเ้งินกูย้มืในสดัส่วนต ่าเม่ือเทียบกบัเงินทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมทั้ง มี
นโยบายพิจารณาจดัหาเงินกูย้มืท่ีมีตน้ทุนต ่า 

10. ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

 บริษัทฯ มีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลพลสัสินทร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หัวข้อ 7 ข้อมูล
หลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผุถื้อหุน้ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 ถือหุน้รวมกนัในบริษทัฯ คิด
เป็นสัดส่วนร้อย  39.16  ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 50 จึงเป็นการลดความเส่ียงขา้งตน้ลง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดงักล่าวจึงไดจ้ดัโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  โดยมีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้ งหมด 12 ท่าน โดย
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านรับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหวา่งกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

11. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย กฏระเบียบ หรือมาตรฐานต่าง ๆ ทีใ่ช้กบับริษัทในอนาคต 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดย
บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานพยาบาล กฎหมายเก่ียวกบับริษทัและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตาม
และพิจารณาการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการตีความกฎระเบียบในปัจจุบนั หรือการประกาศใชก้ฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ท่ี
มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากข้ึนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการประชุม
คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย ์เสนอขอเพ่ิมรายการสินคา้ควบคุมยา เวชภณัฑ ์
และบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ท่ีตอ้งควบคุมราคาประจ าปี 2562 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิม
รายการสินคา้และบริการดงักล่าวเขา้เป็นสินคา้ควบคุมตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ียงัไม่มี
ขอ้สรุปถึงเร่ืองการก าหนดราคา (ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2562) โดยรายการควบคุม 2 รายการ คือ 1. เวชภณัฑ์เก่ียวกบัการ
รักษาโรค (หมวดยารักษาโรคและเวชภณัฑ์) และ 2. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย ์และบริการอ่ืนๆ ของ
สถานพยาบาล เก่ียวกบัการรักษาโรค (หมวดบริการ)  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดด้ าเนินการ และปฏิบติัตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ ท่ีส าคญัอาทิ มาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International) และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) ซ่ึงก าหนดให้
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  หน้า 40 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐาน เพ่ือควบคุมคุณภาพการรักษาผูป่้วย และก ากับดูแลความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือกฏหมาย
หมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 
 

 
 

4.1 สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนหลกั : ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเป็นจ านวน 3,831.02 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตารางดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 878.23 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
อาคารและส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1,930.31 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 569.66 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 54.14 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 200.57 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ 39.55 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
งานระหวา่งก่อสร้าง 158.56 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมมูลค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 3,831.02   
 

4.1.1 รายละเอยีดทีด่นิและอาคารทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
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  หน้า 41 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

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

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 94398, 95131 
- พ้ืนท่ี 3-3-85 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร A: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 24,830 ตร.ม. 
อาคาร B: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 5,586 ตร.ม. 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 47299 
- พ้ืนท่ี 1-3-53 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร: 7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,473 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
(1) พื้นทีโ่รงพยาบาล 
ทีด่นิ : โฉนดเลขท่ี 52912 – 52914 
- พ้ืนท่ี 0-1-54 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร: 6 ชั้น  พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 3,500  ตร.ม. 
(2) พื้นทีบ่ริเวณห้องอาหาร 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
 
 
 

สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
19 พฤษภาคม 2564 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 

 
 
 
 
- 

สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา 

 
สญัญาเช่า 3ปีส้ินสุด 
15 มีนาคม 2564 

 
- 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์สูง 4 ชั้น4 คูหา  

 
สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
1 มกราคม 2564 

 
- 
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  หน้า 42 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
(1) พื้นทีโ่รงพยาบาล (อาคาร A) 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 5983, 57030- 57042  
- พ้ืนท่ี 1-0-89 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร : 5 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ5,463 ตร.ม. 
 
(2) พื้นทีโ่รงพยาบาล (อาคาร B) 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 1091(กรรมสิทธ์ิวดัก่ิงแกว้) 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ1,968 ตร.ม. 
 
(3) พื้นทีโ่รงพยาบาล (อาคารใหม่) 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 34383,57043-57047 
- พ้ืนท่ี 0-2-21 ไร่  
- ตั้งอยูท่ี่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
อาคาร:4 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,968 ตร.ม. 
 
(5) พืน้ทีบ่ริเวณอาคารจอดรถ 

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

       โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1088 พ้ืนท่ี 4 ไร่ 2 งาน 22ตร.ว.  
      โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55482 พ้ืนท่ี 1 งาน 78ตร.ว.   
       ต.คลองราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

 
 

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด  
31 กรกฏาคม 2564 

 
 
 
 

บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 

 

 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

รวม 390 ลา้นบาท 
 
 
- 
 
 
 
 
 

จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ
วงเงินรวมกบัอาคารA 

 
 
 

-จดจ านองเป็นหลกัประกนั กบั
สถาบนัการเงิน มีวงเงินสินเช่ือ

วงเงินรวมกบัอาคารA 
 
 
 
- 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 

  หน้า 43 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 5281 – 5283, 7171 
- พ้ืนท่ี 8-0-10 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางววั อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
อาคาร:7 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 6,695 ตร.ม. 
อาคาร:6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,959 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 105 ลา้นบาท 

คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตุเวย์) 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

 
สญัญาเช่า 3 ปีส้ินสุด 
31 มีนาคม 2564 

 
- 

โรงเรียนจุฬารัตน์อนิเตอร์เฮลท์ 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 35118 – 35128,35134 
- พ้ืนท่ี 0-2-69 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
อาคาร:6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ3,456 ตร.ม. 

 
บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 725 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อนิเตอร์ 

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

         อาคาร : อยูร่ะหวา่งการออกแบบก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อย
โดยประมาณ 15,000 ตร.ม. 

ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 312,412,413,27524,28089,28090  
- พ้ืนท่ี 8-2-20 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 

 
จดจ านองโฉนดเลขท่ี 46153
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 260 

ลา้นบาท 
 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

สถานพยาบาลชลเวช 
ท่ีดิน: โฉนดเลขท่ี 204001,670 
- พ้ืนท่ี  1-1-24 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
         พ้ืนท่ีอาคารโรงพยาบาล (อาคาร1) : พ้ืนท่ีใชส้อย 417.6 ตร.ม. 
         อาคาร2 : อยูร่ะหวา่งการออกแบบก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อย
โดยประมาณ 3,960 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 150 ลา้นบาท 
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  หน้า 44 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 
     ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 7323, 41551, 41552, 41553, 41562, 41563,              
41564, 44172, 44175, 44176, 44177, 44178, 78588, 75469, 7322, 
75468, 91995-97, 3350 
     - พ้ืนท่ี 1-2-44 ไร่ 
     - ตั้งอยูท่ี่ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
      อาคารA : อาคาร 6 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยโดยประมาณ 1,704 ตร.ม. 
      ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 44173, 44174,44181,41560,41561 
     - พ้ืนท่ี 0-1-24 ไร่ 
     - ตั้งอยูท่ี่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 
      อาคารB : อาคาร 5 ชั้นพ้ืนท่ีใชส้อยโดยประมาณ 765 ตร.ม. 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 

 
โฉนดเลขท่ี 75469 จดจ านอง
เป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงิน วงเงินสินเช่ือรวม 0.6 

ลา้นบาท 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 9208 
- พ้ืนท่ี 6-3-15 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
         อาคาร : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง พ้ืนท่ีใชส้อยโดยประมาณ 
16,113 ตารางเมตร 

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

 
จดจ านองเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

รวม 310 ลา้นบาท 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 
ทีด่นิ: โฉนดเลขท่ี 4923 
- พ้ืนท่ี 10 ไร่ 
- ตั้งอยูท่ี่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
         อาคาร : อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  

 
บริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ 
 
 
 

 
ไม่มีภาระผกูพนั 
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4.1.2  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯ มีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 114.37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ประเภทท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯซ่ึงบริษทัฯ อาจลงทุนเพื่อพฒันาหรือจ าหน่ายท่ีดินดงักล่าวในอนาคต 

รายละเอยีด 
ลกัษณะ แผนการด าเนินงานใน

อนาคต กรรมสิทธ์ิ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)   

 1 ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 47301 = 3ไร่ 1งาน 78ตร.ว. เจา้ของ เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต 

 
 

 
 
เป็นสินทรัพยจ์ากการปรับ
โครงสร้างบริษทัในอดีต 

   
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
  

 2 ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 47302 =3ไร่ 3ตร.ว. เจา้ของ 

   
ท่ีดิน 
 

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
น.ส.3 ก. 361 พ้ืนท่ี 1ไร่ 1งาน 96ตร.ว. 
ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เจา้ของ 

บริษัท คอนวเีนียนซ์ฮอสพทิอล จ ากดั   

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

โรงพยาบาลในอนาคต 

 

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

     

บริษัท บางปะกงเวชชกจิ จ ากดั   

  1 ท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15593 พ้ืนท่ี 9ไร่ 1งาน 92ตร.ว. เจา้ของ เพื่อโครงการขยาย
โรงพยาบาลในอนาคต 

    
ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
  

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 

  หน้า 46 ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

4.1.3 สัญญาเช่าทีด่นิและอาคาร 

 บริษทัฯ ด าเนินการเช่าท่ีดินและอาคารบางส่วนจากบุคคลภายนอกเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ1/โดยมีรายละเอียด
สญัญาเช่าท่ีส าคญัดงัน้ี 

สัญญาเช่าส าคญั คู่สัญญา ระยะเวลา 

1)สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5  
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์2 ชั้น1 คูหา 

-นายพนัสรวง  ฮ่อคนดี (ผูใ้หเ้ช่า) 
-บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
20 พค. 2561 - 19 พค. 2564 

2) สหคลนิิกจุฬารัตน์ 7 
ท่ีดินและอาคารพาณิชย ์4 ชั้น4 คูหา  

-นายฟอง ยงศส์าโรจน์ (ผูใ้หเ้ช่า) 
-บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
15 มี.ค. 2561 – 15 มี.ค. 2564 

3) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาวพรรณพร จนัทรโชติ (ผูใ้หเ้ช่า) 
- บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2564 

4) คลนิิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8  
อาคารพาณิชย ์4 ชั้น2 คูหา  

- นางสาววรรณี  หามนตรี (ผูใ้หเ้ช่า) 
- บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 ม.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2564 

5) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
ท่ีดิน 0-2-21 ไร่  

-วดัก่ิงแกว้ โดยนายณรงคศ์กัด์ิ  พุ่มพวง 
(ผูใ้หเ้ช่าช่วง) 
-บจก.คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล (ผูเ้ช่าช่วง) 

1 ปี 
13 เม.ย. 2561– 12 เม.ย. 2562 

3 ปี 
1 ส.ค. 2561– 31 ก.ค. 2564 

6) คลนิิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)
อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 1 คูหา 

- บริษทั เอม็ ดี เอ็กซ์ จ ากดั (มหาชน) (ผูใ้หเ้ช่า) 
- บจก.บางปะกงเวชชกิจ (ผูเ้ช่า) 

3 ปี 
1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2564 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ : 1/ บริษทัฯ เช่าอาคารจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัเก็บเอกสาร โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 
 
4.1.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 บริษทัฯ ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ส าหรับตราโลโก้
ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนปรับรูปแบบเคร่ืองหมายการคา้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 
ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้มีก าหนดอายไุม่เกิน 10 ปี 
และเม่ือครบก าหนดอาจต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี  
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4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งของบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย (1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
สถานพยาบาล ซ่ึงใหไ้วแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลผูรั้บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (“ผูรั้บอนุญาต”) โดยใบอนุญาต
ประเภทน้ีมีก าหนดอายไุม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบก าหนดอาจตอ่อายไุดค้ราวละไม่เกิน 10 ปี และ (2) ใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล ซ่ึงใหไ้วแ้ก่แพทยผ์ูค้วบคุม ดูแล รับผดิชอบการด าเนินการสถานพยาบาล (“ผูด้  าเนินการ”) โดย
โดยใบอนุญาตประเภทน้ีมีก าหนดอายไุม่เกิน 2 ปีซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ทั้งน้ี หากผูด้  าเนินการพน้จากหนา้ท่ีหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้กิน 7 
วนั ผูรั้บอนุญาตอาจมอบหมายใหบุ้คคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้  าเนินการแทนได ้ 
 

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 

สุวรรณภูมิ 
- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

2. จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม  
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
  

- เร่ิมตน้ 30 เมษายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

4. สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

5. สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

6. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

8. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
  

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562  

9. คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ - เร่ิมตน้ 11 กนัยายน 2560 - เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 

เคร่ืองหมายบริการ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/
บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ
ทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ตราสินคา้กลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน ์

บริษทั โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

เคร่ืองหมายบริการ
ส าหรับบริการ
โรงพยาบาล 

บ60474/ประเทศไทย 10 ปี ส้ินสุด 26 
กมุภาพนัธ์ 2566 
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สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
12 (เกตเวย)์   - มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2569 - มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563  

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

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562 

11. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 
อินเตอร์ 

- เร่ิมตน้ 12 มิถุนายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 12 มิถุนายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562 

12. โรงพยาบาลรวมแพทย์
ระยอง 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2571 

- เร่ิมตน้ 1 มกราคม 2562 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2563 

13. โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา 

- เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2570 

- เร่ิมตน้ 20 พฤศจิกายน 2561 
- มีอายถึุง 31 ธนัวาคม 2562 

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 บริษทั คือ บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 
จ ากดั บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ จ ากดั(ช่ือเดิมบริษทั กบินทร์บุรีการแพทย ์ จ ากดั)
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั และบริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ 
จ ากดั โดยมีรายละเอียดสดัส่วนการถือหุน้และมูลค่าเงินลงทุนแสดงดงัตาราง 
 

บริษัท ประเภทกิจการ 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน (ราคาทุน) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั สถานพยาบาล 100 500.00 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั สถานพยาบาล 100 810.75 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั น าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์ 100 30.68 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 

สถานพยาบาล 70 210.00 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั 

สถานพยาบาล 64.58 194.24 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา 
จ ากดั 

สถานพยาบาล 100 1.00 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั สถานพยาบาล 100 1.00 
รวม 1,747.67 
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4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสนบัสนุนการด าเนินการของบริษทัฯ และมีศกัยภาพในการเติบโต มีผล
ประกอบการท่ีดี ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนขยายเครือข่ายการใหบ้ริการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   โดยเป็นการลงทุนในสดัส่วนท่ีมากพอให้
บริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้ นอกจากบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้ บริษทัมี
นโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งน้ีการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะตอ้งผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการด าเนินการต่อไป  

 
4.2.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทั
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย รวมทั้งดูแลการบริหารงานของบริษทัดงักล่าว โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทั 

 

 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษทั   : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107547000656 

ประเภทธุรกิจ  : โรงพยาบาลเอกชน 

ทุนจดทะเบียน  : 1,100 ลา้นบาท ช าระเตม็มูลค่า 1,100 ลา้นบาท 

จ านวนหุน้สามญั  : 11,000,000,000 หุน้ ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

ปีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  : 16 พฤษภาคม 2556 

รอบปีบญัชี   : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  

เวบ็ไซต ์   : www.chularat.com 

e-mail address  : chularat3@chularat.com 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

    88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ ์ก.ม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์  : 02 033 2900 - 99  

โทรสาร   : 02 769 2967 

บุคคลอ้างองิ   

1. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

http://www.chularat.com/
mailto:chularat3@chularat.com
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2. ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 

อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 19  88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์022672460-3 โทรสาร 022672465 

 

3. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคาร C (อาคารจอดรถ) หอ้ง Mail Room  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02 0099 726-50 โทรสาร 02 009 9001 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 

444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2217 8900 โทรสาร 0 2217 8643 

 

ในระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรายไดใ้นลกัษณะค่าบริการทางการแพทยจ์ากส านกังานประกนัสงัคม
ในสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงแนวทางและเง่ือนไขในการไดรั้บ
ค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวจะถูกก าหนดในสญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทยร์ะหวา่งโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั กบั
ส านกังานประกนัสงัคมโดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 
ช่ือสัญญา  : สญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

 
ผู้ให้สัญญา : ส านกังานประกนัสงัคม (“ส านกังาน”) 

 
ผู้รับสัญญา : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง  (“สถานพยาบาล”)  
 

วนัทีท่ าสัญญา : 13 พฤศจิกายน 2561 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ข้อตกลงว่าจ้าง : ส านกังานตกลงจา้งและสถานพยาบาลตกลงรับจา้งท าการใหบ้ริการทางการแพทย์

แก่ผูป้ระกนัตน 
 

หน้าทีข่องสถานพยาบาล  
 

: ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนเช่นเดียวกบัคนไขข้องสถานพยาบาลในการ
ด าเนินงานปกติ 
- ใหก้ารรักษาผูป้ระกนัตนจนส้ินสุดการรักษา โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง และ

ค่าใชจ่้าย และไม่เรียกเก็บเงินคา่บริการทางการแพทยจ์ากผูป้ระกนัตน ยกเวน้ 
ค่าใชจ่้ายจากการบริการเพ่ิมเติม โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้ระกนัตนดว้ย 

- น าส่งเอกสาร หลกัฐาน สถิติ และรายงานเก่ียวกบัการใหบ้ริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกนัตน รวมถึงขอ้มูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน ใหแ้ก่ส านกังาน 

 
หน้าทีข่องส านกังาน : จ่ายค่าจา้งแก่สถานพยาบาลเป็นคา่ตอบแทนค่าบริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 14 การวเิคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 53 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 53 

 
 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ านวน 11,000,000,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558) 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น  
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูถื้อหุน้ท่ี
เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุม
เดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มพลสัสินทร์ 4,307,893,700 39.16 

 1.1 กลุ่มรตพิาณิชย์วงศ์ 2,957,960,050 26.89 

 1.1.1 คุณกรรณิกา พลสัสินทร์* 1,994,750,400 18.13 
 1.1.2 คุณณรัณ รติพาณิชยว์งศ์ 775,393,100 7.05 
 1.1.3 คุณธชัชยั รติพาณิชยว์งศ ์ 187,816,550 1.71 

 1.2 กลุ่มพลสัสินทร์ 1,349,933,650 12.27% 

 1.2.1 คุณเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์* 368,587,850 3.35 
 1.2.2 คุณสุวมิล อธิกิจ 284,725,300 2.59 

 1.2.3 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์* 253,720,200 2.31 
 1.2.4 คุณพลสิน พลสัสินทร์ 135,745,250 1.23 
 1.2.5 นายแพทยพ์ลสนัต ์พลสัสินทร์ 86,300,100 0.78 
 1.2.6 คุณปณิตตรา พลสัสินทร์ 338,600 0.00 

 1.2.7 
1.2.8 

คุณรุจี ทองประกอบ 
คุณประยงค ์ยิม้มาก 

60,500,450 
8,798,400 

0.55 
0.08 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

 1.2.9 
1.2.10 
1.2.11 

คุณศิริพร  ตราศรี 
คุณกลุภา  พลสัสินทร์ 
คุณกฤษณ์  พลสัสินทร์ 

38,116,900 
54,789,600 
57,291,000 

0.35 
0.50 
0.52 

2 กลุ่มปัญญาพล 2,054,345,650 18.68 

 2.1 คุณอภิรุม  ปัญญาพล* 1,127,189,050 10.25 
 2.2 คุณกอบกลุ  ปัญญาพล* 927,156,600 8.43 

3 บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 501,831,075 4.56 

4 คุณหญิงปัทมา  ลสีวสัดิ์ตระกูล 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 กลุ่มอมรพทิกัษ์กูล 
7.1        คุณยรรยง อมรพิทกัษก์ลู* 
7.2        น.ส.ศมล อมรพิทกัษก์ลู 
7.3        นายแพทยธ์เนศ อมรพิทกัษก์ลู 
7.4        นางอญัชลี อมรพิทกัษก์ลู 

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 ้ 108,104,550 0.98 

 8.1 พลต ารวจตรีสกล  ภยัล้ี 64,300,000 0.58 
 8.2 พลต ารวจเอกธวชัชยั ภยัล้ี 26,704,550 0.24 
 8.3 คุณฐิตยาภรณ์ ภยัล้ี 8,750,000 0.08 
 8.4 คุณเสริมพล ภยัล้ี 8,350,000 0.08 

9 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 105,000,000 0.95 

10 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 83,981,400 0.76 

11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,003,970,113 26.29 

 รวม  11,000,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ : * ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561  ผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 1 ไดพิ้จารณาความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้
ล าดบัท่ี 2-11 ตามท่ีเปิดเผยขา้งตน้แลว้ และยนืยนัวา่ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และไม่เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่รวมทั้งไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นตวัแทน 
(Nominee)   
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน   

 ไม่มี 

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล   

บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ หลงัจาก
หกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
จะข้ึนอยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี การ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 
 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัยอ่ย
หลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เง่ือนไขและขอ้ก าหนดใน
สญัญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนั และความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

ปี 2559 2560 2561 

ก าไรสุทธิ(ล้านบาท) 564.29 565.44 633.88 

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

เงนิปันผล*(บาทต่อ
หุ้น) 

0.036 0.036 0.050 

รวมจ านวนเงนิปันผล
จ่ายทั้งส้ิน(ล้านบาท) 

396.00 396.00 550.00 

อตัราการจ่ายเงนิปัน
ผลต่อก าไรสุทธิ* 

ร้อยละ70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 87 

 
 
หมายเหต*ุ อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  รวบรวมขอ้มูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการประจ าปีนั้นๆ    
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมก
ารบริษัท 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและ
บริหารความ

เส่ียง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 
1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสั

สินทร์ * 
ประธานกรรมการ 
และประธาน
กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

6/6   1/1  

2 นายแพทย ์ก าพล พลสั
สินทร์ *  

กรรมการและ
ประธาน
กรรมการบริหาร 

6/6     

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 
(แต่งตั้ง 13 
ธนัวาคม 2561) 

6/6     

4 นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง 
* 

กรรมการ 4/6     

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่า
วรีวฒัน์  

กรรมการและ
กรรมการบริหาร
และกรรมการ
ลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

6/6    1/1 

6 นาง กอบกลุ ปัญญาพล  กรรมการ 6/6     
7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ลู  กรรมการและ

กรรมการสรรหา
5/6  2/2  1/1 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมก
ารบริษัท 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและ
บริหารความ

เส่ียง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 
และพิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุน
และการบริหาร
ความเส่ียง 

8 นางสาว กรรณิกา พลสั
สินทร์  

กรรมการและ
กรรมการลงทุน
และการบริหาร
ความเส่ียง 

5/6    1/1 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ   ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี และกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

10 นาย สมยศ ญาณอุบล  กรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี และกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุน
และการบริหาร

6/6 5/5 2/2 1/1 2/2 
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

คณะกรรมก
ารบริษัท 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ
ลงทุนและ
บริหารความ

เส่ียง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 
ความเส่ียง 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
และกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุน
และการบริหาร
ความเส่ียง 

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

12 นายแพทยพ์ินิจ กลุละ
วณิชย ์ 

กรรมการอิสระ 
และประธาน
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4/6  2/2   

13 นายแพทยย์ทุธนา  
สงวนศกัด์ิโกศล 

กรรมการบริหาร 
และ 
ประธานกรรมการ
ลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 
(ด ารงต าแหน่งถึง
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 
2561) 

-    1/1 

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

-    1/1 

 
หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
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 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ
สองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 
 

โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

                 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 6 ชุด ได้แก่  1.)คณะกรรมการบริษัท                          
2.)คณะกรรมการบริหาร 3.)คณะกรรมการตรวจสอบ 4.)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5.)คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 6.)คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเส่ียง  โดยคณะกรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการดงักล่าวมีขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

1.) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี จ านวน 12 ท่านประกอบดว้ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 60 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 60 

  รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์   ประธานกรรมการ 
2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล    กรรมการ 
4. นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง   กรรมการ 
5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์   กรรมการ 
6. นางกอบกลุ ปัญญาพล   กรรมการ 
7. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ลู    กรรมการ 
8. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์   กรรมการ 
9. นายมานิต เจียรดิฐ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายสมยศ ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
11. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
12. นายแพทยพ์ินิจ กลุละวณิชย ์   กรรมการอิสระ  

 โดยมี นาง วนัดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักด์ิ พลัสสินทร์  
นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 

1. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ  
2. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน

คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริษัท                 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
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5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ  ควบคุม ก ากบั ดูแลการบริหารและการจดัการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งการรับ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขาย
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทัฯ  หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะ
ท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัฯ ท าข้ึน 
หรือถือหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ได ้

2.) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์    ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล    กรรมการบริหาร 
3. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ      กรรมการบริหาร 
4. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์    กรรมการบริหาร 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผู ้
พิจารณาต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตั้งและควบคุมก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

4. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
อนุมติั 

5. มีอ านาจพิจารณา อนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกิน 5 ลา้นบาท 

6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ ท่ีได้ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

7. มีอ านาจพิจารณา อนุมติัการกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ของบริษทัฯ  ในวงเงินส าหรับแต่ละ
รายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

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

10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือการมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

11. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้ งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบั
บริษทัฯ หรือบริษทัฯ ยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  

3.) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ      ต าแหน่ง 
1. นาย มานิต     เจียรดิฐ   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นาย สมยศ      ญาณอุบล   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี นาย มานิต เจียรดิฐ  และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน โดยมี นางจิรวสัสา  โรจน
ประดิษฐ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้
แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ
กฏหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ   

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
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 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

4.) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 5 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ต  าแหน่ง 
 1.นายแพทยพ์ินิจ  กลุละวณิชย ์       ประธานกรรมการ 
 2.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู                                        กรรมการ 
 3.นายมานิต  เจียรดิฐ                               กรรมการ 
 4.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ                               กรรมการ 
 5.นายสมยศ  ญาณอุบล                               กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว ้

2. พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งวา่งลง รวมทั้ง
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. เสนอนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทน ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตัวเงินส าหรับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัอ่ืนท่ี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 65 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 65 

อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

4. เสนอเกณฑก์ารประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพ่ือน าไปประเมินประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการใน
องคร์วม 

5. ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพ่ือก าหนดการใหโ้บนสั โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ และ
การข้ึนเงินเดือนประจ าปีของบริษทั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจไดรั้บแตง่ตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

5.) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

    คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 
รายช่ือ         ต  าแหน่ง 

 1.นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์                         ประธานกรรมการ 
 2.นายมานิต  เจียรดิฐ                     กรรมการ 
 3.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ                     กรรมการ 
 4.นายสมยศ  ญาณอุบล                     กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1. ก าหนดและทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดูแลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 

3. ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน ขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคญั แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจของบริษทั 

4. รายงานผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และก าหนดแนวทางในการรายงานผลการ
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการก ากบัดูแลกิจการอาจไดรั้บแต่งตั้ง
ต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 

6.) คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  

    คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 6 ท่านประกอบดว้ย 

รายช่ือ         ต  าแหน่ง 
               1.นายอภิรุม  ปัญญาพล                     ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์            กรรมการ 
 3.แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ            กรรมการ 
 4.นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวรีวฒัน์                     กรรมการ 
 5.นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู            กรรมการ 
 6.นายสมยศ  ญาณอุบล             กรรมการ 

โดยมี นางวนัดี พิศนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

(นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล  ด ารงคต์  าแหน่งประธานกรรมการฯ ถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561) 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

1.  ก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน 
2.  พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้

ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ  ซ่ึงโครงการลงทุน
หมายความรวมถึง  งบประมาณการลงทุนประจ าปีของบริษทั (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุง
โรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษทัใหม่โดยบริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทั
ร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน าเสนอโครงการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3.  พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษทั  เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษทั 
4.  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีได้รับอนุมติัให้เขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ 

รวมถึงจดัใหมี้ระบบควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 
5.  ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร ทั้งความเส่ียงจากภายนอกและ

ภายในองคก์ร  
6.  ก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเส่ียงเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ขององคก์ร

ตามความรับผิดชอบ  
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7.  พฒันาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจดัการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

8.  รายงานความเส่ียงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
9.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียงอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

8.2  ผู้บริหาร  
                       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน  ดงัน้ี 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนประชุมทั้งหมดในปี (คร้ัง) 

ปี 2561 
นายแพทย ์ก าพล พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
24/24 

นายแพทยย์ทุธนา สงวนศกัด์ิโกศล  รองกรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 แอร์พอร์ต  

และกรรมการบริหาร 

24/24 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและ 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์11 อินเตอร์ 

และกรรมการบริหาร 

24/24 

นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวรีวฒัน์  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
และกรรมการบริหาร 

24/24 

นางวนัดี พิศนุวรรณเวช รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการ

กรรมการบริหาร 

24/24 

นายศุภโชค  โรจน์ชีวนิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 24/24 
 
               ขอบเขตอ านาจผู้บริหารในการอนุมตัวิงเงนิ  
              กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงสุดในการอนุมติัรายการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ มีอ านาจอนุมติัการซ้ือ
ทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อหน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ หากเกินจากวงเงิน 2 ลา้นบาท
ใหน้ าเสนอผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนุมติัการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อ
หน่ึงการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรหรือโครงการ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะตอ้งอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจ าปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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8.3  เลขานุการบริษัท  

             คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2555 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2555  และก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฎิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายการสนเทศในงานท่ี
รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

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

โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

                บริษทัมีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยไดมี้การเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของโบนสั  และเบ้ียประชุมรายคร้ัง  และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจ่าย
ในรูปแบบของเบ้ียประชุมรายคร้ัง  โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการบริหารไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน 

               ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และข้ึนอยู่กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

              ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัปี 2560 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผุถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินเป็น
รายบุคคลและไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของผุบ้ริหารไวด้งัน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
      ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม และโบนสัประจ าปีท่ีค  านวณจ่ายตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ดงัน้ี                                                            
(หน่วย: บาท)  
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย  เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร จ านวน 5 รายรวมทั้งส้ิน  12.46

ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยใ์หก้บัผูบ้ริหารจ านวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน  20.79  
ลา้นบาท  

หมายเหตุ : ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน ในปี 2561 ไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเน่ืองจากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่น
ระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน   
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบนอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นตาราง
ดา้นบน ส่วนค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการบริหาร บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
-เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยใน     

ปี 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.09 ลา้นบาท  
นอกจากนั้นบริษทัฯ มีนโยบายใหค้่าตอบแทนอ่ืนแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ รถประจ าต าแหน่ง โทรศพัทมื์อถือ รวมทั้ง

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถประจ าต าแหน่งและโทรศพัทมื์อถือ  เช่น ค่าน ้ามนัรถ และค่าบริการโทรศพัทร์ายเดือน เป็นตน้  
8.5  บุคลากร 

 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 3,420 คนโดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานรวมทั้งส้ิน  656.33 ลา้นบาท 
ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 
611.19 ลา้นบาท   
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จ านวนแพทย ์พนกังานและผลตอบแทน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั
โรงพยา
บาล 

จุฬารัตน์
จ ากดั 

บริษทั
คอนวี
เนียนซ์
ฮอสพิทอ
ลจ ากดั 

บริษทั
บางปะ
กงเวชช
กิจจ ากดั 

บริษทั
โรงพยาบ
าลชลเวช
จ ากดั 

บริษทั 
สตัยบุตร 
อินเตอร์
เนชัน่
แนล 
จ ากดั 

บริษทั 
โรง

พยาบา
จุฬารัตน์ 
อาคเนย ์
จ ากดั 

บริษทั 
โรง

พยาบา
รวม
แพทย์
ฉะเชิงเท
รา จ ากดั 

บริษทั 
ไทยแอ
มดอน 
จ ากดั 

รวม 

แพทยป์ระจ า 57 35 28 2 8 13 3  146 

แพทยน์อกเวลา 214 114 63 37 71 58 46  603 

พยาบาล 625 373 292 53 94 95 61  1,593 

เภสชักร 31 15 12 1 3 3 3  68 

นกัรังสีเทคนิค 18 5 2 1 1 1 -  28 

เทคนิค
การแพทย ์

16 10 11 2 3 3 3  48 

พนกังานอ่ืนๆ 772 290 310 56 115 95 44 1 1,683 

รวม (คน) 1,733 842 718 157 295 268 160 1 4,169 
ค่าตอบแทน
พนกังาน(ลา้น
บาท) 

656.33 258.59 202.98 37.18 64.91 40.14 6.31 1.08 1,267.52 

 บริษทัฯมีการเพ่ิมจ านวนแพทยแ์ละพนักงาน เพ่ือรองรับแผนการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่
โครงการเพ่ิมอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโครงการเพ่ิมอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ท่ีแลว้เสร็จในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั และในปี 2559 มีการรับโอนกิจการบริษทั สัตยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทยร์ะยอง) 
 

 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ มีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความ

โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบายและหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้
ริเร่ิมมีส่วนร่วมในการจัดท าและอนุมัตินโยบาย ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี :- 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ซ่ึงรวมทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย โดยสิทธิของผู ้
ถือหุน้ครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายโอน 
หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการได้รับ
ข่าวสาร ขอ้มูลของบริษทัอยา่งครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ในปี 2561 บริษทัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในการ
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นข้ึน โดยผูถื้อหุ้น

สามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.  บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า เพ่ือแจง้วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ และ

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิไดเ้ต็มท่ี โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงในวนั

ประชุม เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ประชุมรวมทั้ งสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวด้้วยกัน นอกจากน้ี เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้น บริษทัมีการเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยในกรณี

ของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไดเ้ปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมปี 2561 อยา่งนอ้ย 

30 วนั 

3. บริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท่ีไดจ่้ายให้กรรมการ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนเบ้ียประชุม รวมถึง

อตัราจ่ายเบ้ียประชุมต่อคร้ังและจ านวนคร้ังท่ีจดัประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพ่ือให้ผู ้

ถือหุ้นได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบ้ียประชุมรวมท่ีจ่ายทั้ งปีและน าเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บ าเหน็จ โดยมี

หลกัเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บ าเหน็จ ประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน

วงเงินท่ีน าเสนอต่อปีและใหค้  านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในวาระ

การพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2561 บริษทัไดป้รับปรุงการเปิดเผย

ค่าตอบแทนเพ่ิมในกรณีค่าตอบแทนท่ีไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกคร้ังว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจ า และสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนๆ บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายใหก้รรมการ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ

หน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุม นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนังสือ

มอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 72 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 72 

5. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในการประชุม บริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ พร้อม

จดัท าบัตลงคะแนนส าหรับแต่ละวาระ เพ่ือให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง และภายหลงัเปิดประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้

ตลอดเวลาการประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ได้ลงมติ นอกจากน้ี เม่ือจบการประชุม ผูถื้อหุ้น

สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได ้

6. ก่อนเร่ิมเขา้สู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้เลขานุการ

บริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหวา่ง

การประชุมผูถื้อหุ้นประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอ

ขอ้คิดเห็นไดทุ้กวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆอยา่งเพียงพอก่อนการลงมติใน

แต่ละวาระ โดยประธานและผูบ้ริหารจะให้ความส าคญักบัทุกค าถาม และตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรง

ประเด็น 

7. เลขานุการบริษทัไดบ้นัทึกการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โดยบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่ง

ละเอียดและไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการ
ประชุม และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบอยา่งรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ้

หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ราย

ยอ่ยนกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยไดด้ าเนินการต่างๆ เช่น 
1. มีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่ อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัโดยไดป้ระกาศแจง้ให้ทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซตข์องบริษทั และกรรมการอิสระจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ี

ประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมต่อไป 

2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับการ

ประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบท่ี

กระทรวงพาณิชยก์ าหนดโดยจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และไดเ้สนอกรรมการอิสระหน่ึง

ท่าน เป็นผูรั้บมอบอ านาจในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้

แจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 

4. บริษทัให้ความส าคญัในการพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ

รายการระหวา่งกนั และมีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์อง

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย ในกรณีท่ีบริษทัตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่

เขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการนั้นๆ 

5. บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ

ความเส่ียง และจัดให้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ต่อคณะส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบัแจง้บริษทัภายในสามวนัท าการ 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื อนัจะส่งผลถึงความมัน่คงและ

ด าเนินธุรกิจไปไดต้ามท่ีคาดหวงั และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งยติุธรรม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัของ
บริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั เช่นสิทธิในการตรวจสอบจ านวน
หุ้นสิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีการใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ทนัเวลา
และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัอยา่งอิสระในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษทัให้บริการแก่ผูป่้วยอย่างมีจริยธรรมและในระดบัคุณภาพท่ีสูงสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
ความพึงพอใจของผูป่้วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส าคญั คณะกรรมการความเส่ียงของโรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการ
ดูแลพิทกัษ์สิทธิผูป่้วย นอกจากน้ี โรงพยาบาลมีแผนกท่ีดูแลและพฒันาคุณภาพของการบริการผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึง
ความตอ้งการและความคิดเห็นของผูป่้วย พร้อมทั้งรับขอ้ร้องเรียนของผูป่้วย นอกจากน้ี บริษทัมีโครงการวดัระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้/ผูป่้วย ท่ีมีต่อโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ 

พนักงาน: บริษทัเช่ือมัน่วา่พนกังานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดงันั้นจึงใหโ้อกาสในการท างานท่ีเท่าเทียมกนั และมีมาตรการ
ท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายใหฝ่้ายบุคคลจดัท ากระบอกเงินเดือนรายต าแหน่ง 
รายบุคคล  และการจดัท าเส้นทางกา้วหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กบัพนักงาน   รวมทั้งจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรโดยการ
จดัท าแผนการพฒันาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือสร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจ และเพ่ิมศกัยภาพของ
บุคลากรอยา่งเตม็ความสามารถ ใหพ้ร้อมในการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
ทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการบริหาร ตลอดจนทกัษะทางเทคนิค เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนโดยก าหนดให้พนกังานวิชาชีพตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และบริษทัฯไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังาน
วิชาชีพพยาบาลร่วมกบัสภาการพยาบาลเพ่ือนับเป็นชัว่โมงในการพฒันาความรู้ความสามารถ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไปนับเป็น
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมในวิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนั้นๆไดอี้กดว้ย  ในส่วนของพนกังานสนบัสนุนทัว่ไปตอ้งเขา้รับการ
ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมงต่อคนต่อปี แผนฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานไดจ้ดัท าข้ึนทุกปีต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอและครอบคลุมพนกังานทุกกลุ่มของบริษทั     

นอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังานซ่ึงเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้ร้องเรียนกบั
ผูบ้ริหารโดยตรง และโครงการขอ้เสนอแนะและนวตักรรม ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างานและการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจดัเวทีน าเสนอผลงานผา่นนิทรรศการนวตักรรมท่ีจดั
ข้ึนปีละหน่ึงคร้ังเพ่ือให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้  รวมทั้งบริษทัมีนโยบายจดักิจกรรมการพฒันาองคก์ร 
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Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานท่ีร่วมงานกบั
บริษทัมาอยา่งยาวนาน  

บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานทุกคน โดยบุคลากรตอ้งไดรั้บการตรวจ
ร่างกายก่อนเขา้ปฏิบติังานและมีภูมิคุม้กนัโรคท่ีจ าเป็น เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภยัจาการติดเช้ือดว้ยโรค     ท่ีป้องกนัไดด้ว้ย
วคัซีน รวมทั้งตอ้งไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปีเพ่ือติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนกังานตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี
แยกตามอาย ุและความเส่ียง   หลงัจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามยัร่วมกบัฝ่ายบุคคลก็จะน าผลการตรวจสุขภาพมาจดักลุ่มพนกังาน
กลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัฯลฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจและแนวทางการลด
ความเส่ียง จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพ่ือประเมินซ ้ าและใหค้วามรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติมจนกวา่ผลการตรวจจะเขา้สู่เกณฑป์กติหรือ
สามารถควบคุมได ้นอกจากนั้นบริษทัมีนโยบายให้พนกังานทุกคนรับวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุกปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการเกิด
โรคระบาด  

ส่วนเร่ืองการดูแลป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและความปลอดภยัจากการท างาน บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและคน้หาสภาพแวดลอ้มการปฏิบัติงาน ตลอดจนความปลอดภยัทั้ งปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอก รวมถึงปัจจยัเส่ียง  เพ่ือน ามาจดัท าแผน/มาตรการต่างๆเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียง โดยมีการติดตามทุก
เดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน รวมถึงการ
ทบทวนแผนประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบผลการด าเนินการ (นโยบายเก่ียวกบัการดูแล
เร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นหน่ึงในมาตรฐาน HA : Hospital Accreditation /JCI Joint commission 
international standard ท่ีใหค้วามส าคญัอยา่งมากในการรับรองมาตรฐาน)     

บริษทัเช่ือวา่ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี ยอ่มเกิดจากความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน จึงมุ่งมัน่ในการสร้างและมี
การส ารวจความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงการด าเนินการของบริษทัในดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจน เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทั
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้และคู่สญัญา และจ่ายช าระหน้ีคู่คา้และคู่สญัญาอยา่งตรงเวลา 

เจ้าหนี้: บริษทัยึดมัน่ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืม
เงินดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งเคร่งครัด และจ่ายช าระหน้ีตรงเวลา บริษทัเช่ือวา่การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี รวมทั้งการ
สร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นความรับผิดชอบท่ีบริษทัพึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

คู่แข่งทางการค้า: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง
การคา้อยา่งสุจริต เป็นธรรม โดยบริษทัถือวา่คู่แข่งทางการคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึนแก่ลูกคา้และผูป่้วย 

สังคม: บริษทัไดมี้การมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility หรือ CSR) ข้ึนเพ่ือก ากับดูแลและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ือสังคม ทั้ งในระดบัองค์กร และ
ระดบัพนกังานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม สามารถศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
หวัขอ้ ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
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หลากหลาย เขา้ถึงง่าย เพ่ือให้ ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
อยา่งเคร่งครัดขอ้มูลต่างๆท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหวา่งกนั โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหนา้ท่ี คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึง
จ านวนคร้ังในการเขา้ประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 

บริษทัมีช่องทางท่ีหลากหลายในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน ไม่วา่จะเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น แบบ 56-1 
รายงานประจ าปี  เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางอ่ืนๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัใน
หวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัการอยูเ่สมอ การพบปะกบันกัวิเคราะห์รายไตรมาส (34 คร้ังในปี 2559, 30 
คร้ังในปี 2560 และ 21  คร้ังในปี 2561 ) 

การเขา้ร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงฮ่องกง ( 6 คร้ังในปี 2559 , 5 
คร้ังในปี 2560  และ 4 คร้ังในปี 2561) การพบปะและการประชุมทางโทรศพัทร์ะหวา่งผูบ้ริหารกบันกัลงทุน ( 24 คร้ังในปี 2559 , 20 
คร้ังในปี 2560  และ 30 คร้ังในปี 2561) นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนส าหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญัของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สาธารณชนไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง  บริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานฝ่ายเลขานุการบริษทัและหน่วยงาน
นกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ   สามารถติดต่อขอขอ้มูลไดท่ี้โทรศพัท์ 02-7692900 
ต่อ 3304, 3325  อีเมล ์ir@chularat.com , companysecretary@chularat.com และเวบ็ไซต ์www.chularat.com 

รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

  
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

 23 พฤศจกิายน 
2560 

23 สิงหาคม 2561 

1 นาย เกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
* 

ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

368,587,850 368,587,850 ไม่มี 

2 นายแพทยก์ าพล  
พลสัสินทร์* 

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

253,720,200 253,720,200 ไม่มี 

3 นาย อภิรุม ปัญญาพล * กรรมการ 1,127,189,050 1,127,189,050 ไม่มี 
4 นายแพทยว์ชิิต ศิริทตัธ ารง 

* 
กรรมการ 6,208,800 6,208,800 100,000 

5 นายแพทยสุ์ชาย เหล่า
วรีวฒัน์ 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

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

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

http://www.chularat.com/
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รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

 23 พฤศจกิายน 
2560 

23 สิงหาคม 2561 

7 นาย ยรรยง อมรพิทกัษก์ลู กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
และกรรมการลงทุนและ
การบริหารความเส่ียง 

49,552,150 49,552,150 418,900 

8 นางสาวกรรณิกา  
พลสัสินทร์ 

กรรมการ และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

1,994,750,400 1,994,750,400 ไม่มี 

9 นาย มานิต เจียรดิฐ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ และ 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

700,000 700,000 ไม่มี 

10 นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11 นาย ชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระและ 
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

12 นายแพทยพ์ินิจ  
กลุละวณิชย ์

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการสรรหา

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 77 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 77 

  
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนณ ต้นปี และส้ินปี (หุ้น) 

การ
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

 23 พฤศจกิายน 
2560 

23 สิงหาคม 2561 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
หมายเหตุ : *กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์  นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ
สองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆดา้น กรรมการทุกท่านมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทั นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมถึงการประเมินผลเพ่ือน ามาสู่การทบทวนและปรับปรุงวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษทัทุก
ปี  และจดัให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ้น 
คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ และนายอภิรุม ปัญญาพล และ

นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง และนางกอบกุล ปัญญาพล และนางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์  และนายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล  และนาย
มานิต  เจียรดิฐ และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กลุละวณิชย ์

2. กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ และนายแพทยสุ์ชาย   เหล่าวรีวฒัน์ 
3. กรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก าหนด จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายมานิต   เจียรดิฐ 

นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ และนายแพทยพิ์นิจ กลุละวณิชย ์
กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจ านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
การแยกต าแหน่ง: บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่ง

ชดัเจน โดยกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงใน
ระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดงันั้นประธาน
กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 

ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ส่วนผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษทัจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานภายใตแ้ผนธุรกิจและนโยบายต่างๆท่ีก าหนดไว ้และควบคุม
ค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจ าปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั  

ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจดัให้มีการประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่
มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือระดมความเห็นเพ่ือน าความเห็นมาพฒันาแผนการพฒันาองคก์รใหร้อบดา้นมากข้ึน 
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 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: บริษทัตระหนกัถึงคุณค่าของประสบการณ์ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร
จะไดรั้บจากการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน  จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพ่ือให้สามารถจดัสรรเวลาให้แต่ละบริษทั ไดอ้ย่าง
เพียงพอ แต่จะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ส่วนผูบ้ริหารนั้น นอกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแลว้  กรรมการผูจ้ดัการ Corporate Chief Executive Officer 
และผูบ้ริหารของบริษทั  สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษทัอ่ืนอีกไม่เกิน 3 บริษทั และการรับ
ต าแหน่งดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางวนัดี  พิศนุวรรณเวช ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ี
ดูแลและจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ การประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งจดัท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด  นอกจากน้ียงัช่วยให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบเก่ียวขอ้งกบัการเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ประสานงานดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  
และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

             คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกคน ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมี
การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบของจริยธรรม
ธุรกิจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และภายใตก้ฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั และเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆเพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูริ้เร่ิม  มีส่วนร่วมและไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี

คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และหน่วยงานก ากบัปฏิบัติงานให้มีการ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ  

 จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายพร้อมคู่มือเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่าย

บริหาร และพนกังานเพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯดว้ย

ความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม 

รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   บริษทัฯได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์บน

หลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

ฯเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยง

ของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ   

เพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด 

มูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลความจ าเป็นไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แลว้ 

 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  บริษัท ได้ให้ความส าคัญกับระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายท่ีดีภายในองคก์รเพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพ

ในระบบงานและในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้ถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการใชจ่้ายอยา่ง

ระมดัระวงั สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบติังานเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารเพ่ือใหแ้น่ใจวา่

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการท างานท่ีอิสระ และมีการถ่วงดุลอ านาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมี

หนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การบริหารความเส่ียง  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือทบทวนระบบหรือ

กลไกในการประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหผ้ลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชี

และการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุก

ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้ งสารสนเทศ

ทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทาง

การเงิน และไม่ใช่การเงินบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัของกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือรับทราบและร่วมตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยในแต่ละปี บริษทัก าหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั
ปีละ 6 คร้ัง โดยมีการก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมีการจดัประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นเพ่ือพิจารณา
เร่ืองท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน  กรรมการทุกคนตอ้งมีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2561 
ไดมี้การประชุมคณะกรรมการจ านวน 6 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในขอ้ค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร 
             ในการประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 (67%) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ครบองคป์ระชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกคร้ังตอ้งมีประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ อยา่ง
นอ้ย 1 ท่านท่ีใหค้วามเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองคป์ระชุมในวาระนั้น ซ่ึงมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการเป็นผู ้ร่วมก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้  
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เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาหาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
            โดยปกติการประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง และในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอยา่ง
เพียงพอท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะน าเสนอรายละเอียดของวาระไดช้ดัเจนและมากพอท่ีคณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆไดอ้ยา่ง
รอบคอบ และไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจะถือมติ 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการหน่ึงท่านมีหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วม
ประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้ งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งใหท่ี้ประชุมกรรมการรับรอง
ความถูกตอ้งในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด
ถูกตอ้งมากท่ีสุด และเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากท่ีประชุมและลงลายมือช่ือโดยประธาน
กรรมการบริษทั เพ่ือรับรองความถูกตอ้งแลว้ ทั้งเอกสารตน้ฉบบัและเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมกบัเอกสารประกอบการประชุม
อยา่งครบถว้น เพ่ือใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบและอา้งอิงได ้

4. การประเมนิผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  

ผลการประเมิน ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1.คณะกรรมการทั้งคณะ 99.00% 99.76% 96.06% 

2.ประธานกรรมการบริษทั 94.00% 97.00% 100.00% 

3.กรรมการผูจ้ดัการ 99.00% 99.77% 97.50% 

4.คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี NA 98.95% 95.83% 

5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน NA 96.00% 89.00% 

6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง NA 92.85% 86.16% 

7.คณะกรรมการบริหาร NA NA 96.02% 

8.คณะกรรมการตรวจสอบ NA NA 95.24% 

 
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 
               การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ จดัใหป้ระเมินปีละคร้ัง โดย
ใชแ้บบฟอร์มการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ในการประเมินตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการ,คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูแ้จกใบประเมินให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่าน
และรวบรวมน ามาสรุปผลใหป้ระธานกรรมการบริษทัอนุมติั และน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 
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 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดบั: 
 ระดบั 1  ปรับปรุง        ระดบั 2  พอใช ้      ระดบั 3 ดี       ระดบั 4 ดีมาก        
เกณฑใ์นการสรุปผลการประเมิน 

1. คะแนนมากกวา่ 90%            แปลผลในระดบั ดีมาก 
2. คะแนนมากกวา่ 80%-90%    แปลผลในระดบั  ดี และยอมรับได ้
3. คะแนนมากกวา่ 70%-80%    แปลผลในระดบั  พอใช ้ตอ้งแกไ้ขภายใน 90 วนั 
4. คะแนนนอ้ยกวา่ 70%           แปลผลในระดบั  ปรับปรุง ตอ้งน ามาพิจารณาและแกไ้ขภายใน 30 วนั 

ผู้ประเมนิและผู้ถูกประเมนิแสดงตามตาราง 

ผูป้ระเมิน 
ผูถู้กประเมิน 

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดยอ่ย 
1.กรรมการบริษทั   ไม่ประเมิน  ไม่ประเมิน 

2.ประธานกรรมการบริษทั    ไม่ประเมิน 
3.กรรมการชุดยอ่ย ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน  

     หมายถึง การประเมิน 
5. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง   

 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การอบรมและใหค้วามรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
ฯ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการทุกท่านตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยจดัท า
แผนการพฒันาความรู้ในแต่ละปีแยกรายบุคคล มีการจดัเตรียมขอ้มูลและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการ  ผูบ้ริหารท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก  กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ตลอดจนผูบ้ริหาร  บริษทั
ฯจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ริหารใหม่ทุกคร้ังตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่  ผูบ้ริหารใหม่  เพ่ือเป็น
การแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ เพ่ือ
ส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 นอกจากน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนโครงการการพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม
และการสมัมนา ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยกรรมการไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตร การเป็นกรรมการบริษทัจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัต่อไปน้ี 
 
 

หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร หลกัสตูร

Director Director Ethical  Audit Committee Advanced Audit Director Director Ethical  Role of the Chairman Company Secretary Company Reporting

Accreditation Program (DAP) Certification Program (DCP) Leadership Program (ELP) Program (ACP) Committee Program(AACP) Certification Program (DCP) Accreditation Program (DAP) Leadership Program (ELP) Program (RCP) Program(DSP) Program(DRP)

1 นายเกรยีงศกัดิ ์พลสัสนิทร์ /

2 นายแพทยก์ าพล พลสัสนิทร์ /

3 นายอภริมุ ปัญญาพล /

4 นายแพทยว์ชิติ  ศริทัิตธ ารง /

5 นายแพทยส์ชุาย  เหลา่วรีวฒัน์ /

6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล /

7 นายยรรยง  อมรพทัิกษ์กลู /

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสนิทร์ /

9 นายมานติ เจยีรดฐิ / / /

10 นายชยวฒัน ์ พเิศษสทิธิ์ / / /

11 นายสมยศ    ญาณอบุล / / / / /

12 นายแพทยพ์นิจิ  กลุละวณิชย์ /

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัดิโ์กศล

14 แพทยห์ญงิชตุมิา  ป่ินเจรญิ

15 นายแพทยช์ยัสทิธิ ์ ศรทีองชยั

16 นางวนัด ี พศินุวรรณเวช / / / /

รายชือ่กรรมการ
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9.2  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.2.1  กรรมการอสิระ 

           ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั เพ่ือก าหนดตวั
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ   รวมถึงมีคุณสมบติัขั้นต ่าตาม
หัวขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   เพ่ือพิจารณาตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ  ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 
3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งน้ี ความสมัพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  
ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณา
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ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้พร้อม
กบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  

กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัความเป็น
อิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ   
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้ดา้น
บญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงก ากบัดูแลรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ทั้งน้ี
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  มีเหตุผลอนัสมควร  คณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการอิสระใหด้ ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีต่อเน่ืองกนัก็ได ้
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กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และ
ความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งคณะ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ซ่ึง
กรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ  และบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

4. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้นั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการใหม่ได ้

5. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าว เพ่ือพิจารณา
คุณสมบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี :- 
 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมี
อยูท่ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

7. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคดัเลือกและน าเสนอ
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการ
จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูเ่วน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
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น้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงได้รับแต่งตั้ งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา
เบ้ืองตน้ ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวใ้ห้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพ่ือช่วยพิจารณาทบทวนและก ากบัติดตามเก่ียวกบัแผนหรือแนวทางในการด าเนินการคน้หาผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของ
องคก์รรวมถึงการก าหนดกรอบค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและหลกัเกณฑ์การ
ประเมินใหค้รบถว้น 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

          ท่ีผา่นมาการเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ด าเนินการโดยฝ่าย
จดัการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัใหก้ารเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
ดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

       นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัก าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจากบริษทัตอ้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทั
ยอ่ยปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยใหค้รบถว้นถูกตอ้ง รวมถึงตอ้ง
ก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบันทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบ
การเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี :- 

-  ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

- ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
ภายใน 3 วนัท าการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการบริษทัฯ ในวนั
เดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือจดัท าบันทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป  

-  บริษทัฯ จะก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 
1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือน
เป็นหนังสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
บริษทั และบริษทัยอ่ยไดว้า่จา้ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตรวจสอบบญัชีงบการเงินแยกรายการบริษทัและงบการเงินของ

กลุ่มบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีปี 2561 คิดเป็นจ านวน 1.57 ลา้นบาท 
2. ค่าบริการอ่ืน (non audit fee) 

ไม่มีการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

9.6  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ 
ตารางสรุปการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 2561 

รายช่ือกรรมการ (จ านวน
คร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/จ านวน

คร้ังทีป่ระชุม) 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

การเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรม
การลงทุน
และบริหาร
ความเส่ียง 

 นาย มานิต      เจียรดิฐ  5/5  1/1 2/2 1/1  
 นาย สมยศ      ญาณอุบล  5/5  1/1 2/2 1/1 1/1 
 นาย ชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  5/5  1/1 2/2 1/1  
 นายแพทย ์ ก าพล พลสั

สินทร์ 
 24/24 1/1    



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 87 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 87 

 

 
 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายการด าเนินธุรกิจ
เคียงคู่กบัหลกัการรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ีครอบคลุมในทุกดา้น ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ เพ่ือเป็นเข็ม
ทิศน าไปสู่ความยัง่ยนื และถ่ายถอดใหก้บัทุกคนในบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงผา่นค่านิยม (Core Value) ของบริษทัฯ ดว้ยค าวา่ “iCare” 
อนัประกอบไปดว้ยความหมายในตวัอกัษรแต่ละตวัดงัน้ี 

 

I 

International Patient Safety – ยดึเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นส าคญั 

Integrity - เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสตัย ์มีศีลธรรม 

Innovation - สร้างสรรคว์ธีิการใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาองคก์ร 

C 
Care - ใส่ใจ ดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 

Change - พร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน 

A Accountability - มีความรับผดิชอบและเป็นท่ีศรัทธาของสงัคม 

R Respect - ใหเ้กียรติและเคารพในความเป็นบุคคล 

E 

Engagement - มีความรักและผกูพนักบัองคก์ร 

Education - ศึกษาพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

Environment ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 
ส าหรับรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 น้ี บริษทัฯ ขอแบ่งรายงานออกเป็น 8 

หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1. การแข่งขนักนัอย่างเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้า  

 นายแพทยย์ทุธนา สงวน
ศกัด์ิโกศล 

 24/24 1/1   1/1 

 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ิน
เจริญ 

 24/24 1/1   1/1 

 นายแพทย ์ สุชาย  เหล่า
วรีวฒัน์ 

 24/24 1/1   1/1 

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

 นายศุภโชค  โรงจน์ชีวนิ  24/24 1/1    

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
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บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในกระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้งใหมี้ความโปร่งใส ดว้ยวธีิการสรรหาคูค่า้ท่ี
เป็นธรรม อาทิ การจดัประมูลยาและเวชภณัฑ ์การเปิดโอกาสใหบ้ริษทัเคร่ืองมือแพทยเ์สนอคุณสมบติัของเคร่ืองมือ
ท่ีไดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการ และก าหนดใหมี้คู่เปรียบเทียบ 

2. การจดัท าสัญญาทางธุรกจิ  

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดใหฝ่้ายกฎหมายจดัท าสญัญาทางธุรกิจ อาทิ สญัญาบริการ สญัญาเช่า สญัญาจะซ้ือจะ
ขาย เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสใหก้บัคู่คา้ รวมถึงเป็นการการันตีคุณภาพสินคา้และบริการท่ีทาง
บริษทัฯไดค้ดัสรรมาประกอบธุรกิจเพ่ือสร้างความมัน่ใจกบัลูกคา้ และป้องกนัความไม่เป็นธรรมท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
บริษทัฯ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผูถื้อหุน้ 

3. การไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตวัอกัษรต่างๆ พร้อมมี
บทลงโทษของผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Systems Security Policy) เพ่ือความเป็นธรรมดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การก าหนดวงเงนิอนุมตัทิีเ่หมาะสมตามต าแหน่ง  

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การก าหนดวงเงินการอนุมติัและทบทวนอ านาจการอนุมติัทุกปี เพ่ือความเหมาะสม และ
ป้องกนัการทุจริต 

5. การเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปรงใส  

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท ารายงานขอ้มูลดา้นการเงินอยา่งโปร่งใส โดยผา่นการตรวจสอบจากส านกังานบญัชี เพ่ือ
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการรับทราบถึงการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. การปฏิบัตติามนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และเผยแพร่ให้บุคลการใน
บริษทัฯ ไดรั้บทราบและยดึถือเป็นหลกัการในการท างานตามท่ีเคยปฏิบติัมาเป็นประจ า 

2. การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัองค์กรภายนอก 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action Coalition against corruption) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจ
และเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองเป็นสมาชิก รวมถึงการติดตามข่าวสารและประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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3. การตดิข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทัติดตามข่าวสารดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อยูเ่ป็นประจ า พร้อมทั้งมีการแจง้ต่อผูบ้ริหารให้ไดรั้บทราบเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาในประเด็นดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
4. การประเมนิความเส่ียงการเกดิการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้มีหารือในความส่ียงด้านการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดท าการประเมินความเส่ียง และ
วางแผนการบริหารจดักบัความเส่ียงท่ีอาจข้ึน ผา่นคณะกรรมการความเส่ียง และจดัใหมี้การตรวจสอบการด าเนินการ
ตามแผนดว้ยผูต้รวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  

5. ช่องทางร้องเรียนประเดน็ทุจริต  

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ในบริษทัฯ 
ผ่านทาง e-mail ขององค์กร เน่ืองจากมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสก่อนเข้าถึงข้อมูลของผูร้้องเรียนและข้อ
ร้องเรียนต่างๆ  

 
หน่วยงาน เบอร์ตดิต่อ E-mail Address 

แผนกตรวจสอบภายใน 02 033 2900 ต่อ 5090 internalaudit@chularat.com 
คณะท างานต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 02 033 2900 ต่อ 3325 anticorruption@chularat.com 
เลขานุการบริษทั 02 033 2900 ต่อ 3325 companysecretary@chularat.com 

 
6. คณะท างานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน 
โดยกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริตเขา้มาผ่านทางช่องทางท่ีก าหนด คณะท างานจะตอ้งปฏิบติัตาม
นโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั โดยเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล (ช่ือ-นามสกุล) เพื่อป้องกนัผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และหากมีการเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส คณะท างานท่ี
ดูแลเร่ืองน้ีจะตอ้งไดรั้บบทลงโทษตามวนิยั 

7. ก าหนดแนวทางปฏิบัตใินกรณีมผู้ีร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการทุจริต ให้คณะท างานได้มีการ
ตรวจสอบ หาขอ้มูลประกอบ โดยยึดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีร่วมกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวทาง
ปฏิบติัของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากพบวา่มีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสใน
การด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานส่ิงท่ีพบต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือให้มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนทนัเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และ
หากบุคลากรในบริษทัท่านใดท่ีมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนนโยบายบริษทั หรือมีการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณตามสถานะท่ี
ด ารงอยู ่บริษทัฯจะพิจารณาด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น ทั้งทางวนิยัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดถึงการด าเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

1. ปลูกฝังแนวคดิผ่านค่านิยมองค์กร  

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชนเป็นอยา่งดี จึงไดก้ าหนดค่านิยมขององค์กร (iCare) ให้มี
เช่ือมโยงกบัการให้บริการท่ีค านึงถึงสิทธิอนัเท่าเทียมกนั โดยก าหนดให ้I = International Patient Safety ค  านึงถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมเสมอภาค ค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั และให้เกียรติและเคารพในความเป็น
บุคคลในตวั R = Respect  

2. อบรมเร่ือง “สิทธิผู้ป่วย”  

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดหัวขอ้ “สิทธิผูป่้วย” ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกรุ่น เพ่ือให้พนกังานทุกคนท่ีเขา้
มาร่วมงานกบับริษทัฯ ไดรั้บทราบ พร้อมทั้งไดป้ระกาศให้ผูป่้วยไดรั้บทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบน้ีอยา่ง
ทัว่ถึงตามจุดบริการต่างๆ 

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  

บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานก าหนด และ ปราศจากการใชแ้รงงานเด็ก 
2. ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม บริษทัฯไดมี้การก าหนดค่าจา้งและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก

ความรู้ ความสามารถและสภาวะตลาด 

3. เคารพสิทธิในการท างาน  

บริษทัฯ ปฏิบตัิต่อบุคลากรดว้ยความเป็นธรรม ไม่ใชว้ิธีบงัคบั ข่มขู่ ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการท างาน 

4. คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย  

บริษทัฯ ไดม้ีการคุม้ครองสุขภาพของพนักงานทุกคน ดว้ยการตรวจสุขภาพประจ าปีและจดัท าประกนั
อุบติัเหตุ ส าหรับความปลอดภยัในการท างาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพของพนักงานและผูม้ารับบริการทุกท่าน ซ่ึงรวมถึงการดูแลเร่ือง
การเตรียมพร้อมรับภยัพิบตัิ  วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อคัคีภยั และความพร้อมและความ
ปลอดภยัจากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึงมัน่ไดว้ ่าจะไดร้ับการคุม้ครองดา้นสุขภาพและความ
ปลอดภยั 

5. การเสริมสร้างพัฒนาความรู้และความสัมพันธ์  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวขอ้อบรมท่ีหน้าสนใจ พร้อมกบัก าหนดให้มีการจดัสมนานอกสถานท่ีเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน เพ่ิมความสุข 
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

1. การรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ  

บริษทัฯ ยดึถือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหวัใจส าคญั โดยมุ่งเนน้การใหก้ารรักษาพยาบาลและการบริการท่ีได้
มาตรฐาน เป็นท่ีไวว้างใจจากผูรั้บบริการและสถาบนัรับรองคุณภาพต่างๆ ในปี 2561 ไดแ้ก่ 

 การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติท่ีทัว่โลกน าไปประยกุตใ์ช ้

 การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital 

Accreditation – HA) 

 การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory 

Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย ์

 การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามยั 

 การรับรองการด าเนินการบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ จากกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 รางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น จากบริษทักลาง ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่ง

เร่ิมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และสมาคมประกนัวนิาศภยั   
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2. การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามสามารถ  

บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวติัการท างาน และ
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา เพ่ือใหผู้รั้บบริการมัน่ใจไดว้า่ การรักษาพยาบาลเป็นไปดว้ยความปลอดภยั 

3. การจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีม่คุีณภาพ  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้เผนกเคร่ืองมือแพทย ์ เพ่ือจดัหา คดัสรรอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพตลอดจนดูแล
เร่ืองการบ ารุงรักษาใหอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือแพทยทุ์กช้ินพร้อมใชแ้ละมีประสิทธิภาพในการใชง้าน 

4. การจดัส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม  

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงทางการแพทย ์ จึงไดก้ าหนดใหมี้การส่งบุคลากรทางการ
แพทยเ์ขา้รับการอบรมวชิาการในหวัขอ้ต่างๆ เพ่ือเป็นการอปัเดตขอ้มูลความรู้ แนวทางการรักษาในปัจจุบนั เพ่ิม
ศกัยภาพในการรักษา 

5. การให้ความรู้และข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการตดัสินใจ 

 บริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้แนวทางในการใหค้วามรู้และขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจก่อนการรักษา เพ่ือเป็น
ทางเลือกใหก้บัผูรั้บบริการเสมอ และมีการทบทวนความเขา้ใจกบัผูรั้บบริการทุกคร้ังหลงัจากท่ีไดใ้หข้อ้มูลแลว้ 

6. การบริหารความพนัธ์กบัผู้มารับบริการ  

บริษทัฯ มีการติดตามผลการรักษาผา่นการนดัหมายพบแพทยเ์พ่ือดูอาการ และมีการสอบถามผลการรักษาและ
ความพึงพอใจในการรักษาอยูเ่ป็นประจ า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงใหก้ารบริการ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

1. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  

บริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้แผนกส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เพ่ือรับผิดชอบวางแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั และคอยก ากบัดูแลและตรวจสอบการท างานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

2. กจิกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม (In-Process) 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัใหมี้คณะท างานยอ่ย เพ่ือสร้างสรรคกิ์จกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั
กบัพนกังานทุกคนในบริษทัฯ เพ่ือสร้างความตระหนกัและการลงมือท า โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การจดัส่ง
พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงเขา้ร่วมอบรมดา้นการประหยดัพลงังานพร้อมน ากลบัมาวางแผนและประยกุตใ์ชใ้นแต่ละ
สาขาของบริษทัฯ พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ เขา้มาช่วยลด
การใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งผลิตอุตสาหกรรม นอกจากน้ีโครงการคดัแยกขยะ ยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีน้ีมา
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะไดส้านต่อโครงการธนาคารขยะ เพ่ือสงัคม ดว้ยการน าเงินท่ีไดจ้ากน าขยะท่ีคดัแยก
แลว้ไปขายต่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ไปบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสท่ี วดัพระบาทน ้ าพ,ุ มูลนิธิแสงสวรรค ์
(เด็กก าพร้า) และช่วยเหลือค่าอาหารและยา เพ่ือพยาบาลสตัวป่์วย 

 
3. กจิกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม (After-Process) 

ในดา้นการดูแลและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการช่วยเหลือสงัคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจส าหรับ
ปี 2561 น้ี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกป่าประชารัฐ คืนผนืป่าดงพญาเยน็ ผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติทบัลาน 
จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมใหมี้ความอุดมสมบูรณ์กลบัคืนมา ภายใตร้ะบบ การจดัการพ้ืนท่ี
กบัภารกิจของหน่วยงานและการเขา้มามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพื่อลดภาวะวกิฤติการณ์ดา้นทรัพยากรป่าไม ้
ทรัพยากรน ้ า ภาวะโลกร้อน และภยัพิบติั ทางธรรมชาติ  , ร่วมปลูกป่าในโครงการกลา้ไมเ้พ่ือชุมชน อบต.หวัส าโรง และ
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดวกิฤตภาวะโลกร้อน 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

1. สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การวางแผนประจ าปี ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ใหก้บัชุมชนและสงัคมใน
ทุกสาขาของบริษทั ผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีใหป้ระชาชนทัว่ไปและคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม โดยในปี 
2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ดงัน้ี 

 โครงการ "10,000 Heart Heroes for safe life ปีท่ี 3 ทุกๆนาทีดีต่อใจ" เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความ

ตั้งใจในการช่วยเหลือผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั โดยมีจุดเร่ิมตน้จากโครงการให้

ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ในปี 2556 โดยในปีน้ี ทางบริษทัฯ ไดมี้การจดับรรยายให้

ความรู้กบัประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้สนใจรับฟังในหวัขอ้ "โรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั ทุกนาทีท่ีเสีย

ไป" พร้อมทั้งมีการคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคหวัใจขาดเลือดและสาธิตการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน (CPR) 

  

 
 โครงการใหค้วามรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพและสนบัสนุนเคร่ืองกระตุกหวัใจอตัโนมติั ในสถานท่ีสาธารณะ

ท่ีมีผูรั้บบริการเป็นจ านวนการ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการลดจ านวนผูเ้สียชีวติ หรือพิการจาก

โรคหวัใจขาดเลือด โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การมอบเคร่ืองกระตุกหวัใจอตัโนมติั (AED) เพื่อเป็น

สาธารณะประโยชน์ใหก้บัหา้งสรรพสินคา้มาร์เก็ตวลิเลจสุวรรณภูมิ 1 แห่ง และอบรม CPR รวมทุก
สาขา 98 คร้ัง 
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 การเสวนาเร่ือง “อยูก่บัมะเร็งใหมี้ความสุข” ใหค้วามรู้กบัประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ เน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มและรูปแบบการด าเนินชีวติในปัจจุบนัส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งไดง่้ายข้ึน บริษทัฯ ได้

เลง็เห็นถึงความส าคญัในการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และรับมือกบัโรคภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดย

ภายในงานมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบนั โดยแพทยเ์ฉพาะทาง 
พร้อมกิจกรรมคดักรองไวรัสตบัอกัเสบซี โดยไม่มีค่าใชจ่้ายส าหรับ 100 ท่านแรกท่ีลงทะเบียน 

  
 โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ”์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบติัตวัท่ี

ถูกตอ้งระหวา่งตั้งครรภ ์ เรียนรู้และพฒันาการของทารก พร้อมทั้งการใหค้วามรู้โดยแพทยเ์ฉพาะทาง

ในหวัขอ้ “โภชนาการส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ”์ และกิจกรรม workshop “ลูกรักปลอดภยั อาบน ้ าถูกวธีิ” 
โดยผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลเด็ก  

 
 โครงการส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน ศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือดครบวงจร รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

ร่วมกบัศูนยต์าสุวรรณภูมิออกหน่วยแพทยต์รวจคดักรองสุขภาพหวัใจและสุขภาพตา ใหก้บัชุมชนใน
หมู่บา้นบริเวณโดยรอบบริษทัฯ 
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 โครงการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณท่ีตั้งของโรงพยาบาล โดยหวัขอ้

ในการบรรยายใหค้วามรู้จะเป็นเร่ืองท่ีคดัสรรมาอยา่งเหมาะสมและบรรยายโดยแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว อาทิ อนัตรายจากการสูบบุร่ี, โทษของสารเสพติด, โรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง ( Non-communicable diseases: NCD), การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ ์
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2. เสริมสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน  

บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของการมีสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน โดยเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในชุมชนดว้ยการท ากิจกรรม
ท่ีทางชุมชนไดจ้ดัข้ึน ในปี 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ในชุมชน ดงัน้ี 
 ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นในกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน ไดแ้ก่ การออกหน่วยใหบ้ริการปฐมพยาบาลและ

ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้  ใหก้บัประชาชนท่ีร่วมงานเททองหล่อพระพทุธสิหิงค ์งานประจ าปีวดัศรีวารีนอ้ย ,  ออก

หน่วยใหบ้ริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ ในกิจกรรมรดน ้ าผูสู้งอาย ุอบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย, ใหค้วามรู้วธีิการท า CPR 

เบ้ืองตน้ “งานประชาคมหมู่บา้น”  หมู่ 9 อบต.ศรีษะจรเขใ้หญ่, ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ วดัเขาบางทราย

, ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ วดัตน้สน , ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ วดัก่ิงแกว้, ร่วมออกหน่วยตรวจ

สุขภาพเบ้ืองตน้ และใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพในกิจกรรม WE CHEER ในงานวิง่บางแสน42 นอกจากน้ียงัไดอ้อก
หน่วยบริการตรวจสุขภาพตาใหก้บัประชาชนทัว่ไปท่ีเดินทางโดยรถไฟฟ้า ในโครงการ คลินิกลอยฟ้า ปีท่ี 16 
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 ออกรถพยาบาลฉุกเฉินในกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ในชุมชน  อาทิ งาน Chonburi Senior invitation 2018, งาน 

Road to Barcelona ซ่ึงเป็นการแข่งขนัฟตุซอลระดบัประเทศส าหรับเด็กและเยาวชนรายการใหญ่ท่ีสุด, งานซอ้ม
แผนอพยพหนีไฟ หา้งสรรพสินคา้ มาร์เก็ตวลิเลจ สุวรรณภูมิ เป็นตน้ 
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3. สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน 

ส าหรับดา้นการสร้างเสริมสงัคมคุณภาพ ดว้ยการช่วยเหลือแบ่งปัน ถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทางบริษทัฯให้
ความส าคญั โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมหรือจดัข้ึนมาเพ่ือการช่วยเหลือแบ่งปันนั้น จะมีการ
ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและเขา้ลงช่ือเขา้ร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานทุกคนใน
องคก์รไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเสริมสร้างสงัคมใหน่้าอยู ่ โดยกิจกรรมช่วยแหลือแบ่งปันของ
บริษทัฯ ในปี 2561 ไดแ้ก่ การมอบหนงัสือใหก้บัหอ้งสมุดโรงเรียนต่างๆ รอบชุมชนท่ีตั้งของบริษทัฯ, โครงการ
เปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห ้ มอบส่ิงของจ าเป็นส าหรับการดูแลผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ไดใ้หแ้ก่ผูป่้วยในชุมชน
ใกลเ้คียงโรงพยาบาล, โครงการเยบ็ตวันมเทียมใหก้บัผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นม, มอบส่ิงของจ าเป็นใหแ้ก่บา้นเด็กพิการ
ทางปัญญานุกรู, เล้ียงอาหารกลางวนั และมอบของใชใ้หแ้ก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง, มอบ
ทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนโป่งแย ้จงัหวดัเพชรบุรีและมอบส่ิงของจ าเป็นจะเงินช่วยเหลือบา้นเด็กอ่อนรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงร่วมกบัโครงการ Organization Development (โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร) ของบริษทัฯ 
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8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

 เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ นวตักรรมในการบริการดา้นสุขภาพถือเป็นส่ิงหน่ึง
ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารรักษามีความปลอดภยั ไดคุ้ณภาพ และลดความเจบ็ปวดของผูป่้วยท่ีมารับบริการได ้ ซ่ึงการรักษาจะไดผ้ลดี
ท่ีสุด ไม่ไดม้าจากนวตักรรมใหม่ หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แตจ่ะตอ้งประกอบไปดว้ยวชิาการ ความเช่ียวชาญท่ี
เป็นเลิศของแพทยภ์ายในโรงพยาบาลประกอบดว้ย ทางบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงหวัใจส าคญัตรงน้ีเสมอมา ในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้
มีการเผยแพร่นวตักรรมผา่นงาน HA NATIONAL FORUM คร้ังที ่ 19 โดยผลงานของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
ผา่นเขา้รอบเร่ืองท่ีโดนเด่น  50 เร่ืองสุดทา้ย จ านวน 2 ผลงาน ไดแ้ก่ “ยืน่บตัรปุ๊บ เจาะเลือกป๊ับ กลบับา้นได”้ และ “การลดจ านวน
เลือดหมดอาย”ุ  

 
 

นอกจากน้ีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ นพ.วชิิต ศิริทตัธ ารง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรมมือและจุล
ศลัยกรรม ไดมี้การบรรยายวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยส์าขาอ่ืนๆ ท่ีสนใจ ในรายการตา่งๆดงัน้ี 

1. บรรยายในหวัขอ้ “Early Reconstruction in Multilate Hand Injury” ในงานประชุมวชิาการประจ าปี 2561 สมาคม

ศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย  

2. บรรยายใหค้วามรู้ในการประชุมภูมิภาค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดย

ชมรมจุลศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยและชมรมศลัยแพทยท์างมือแห่งประเทศไทย  
3. บรรยายใหค้วามรู้ใหก้บั กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 101 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 101 

 
 
 
 

 

11.1  สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุม
ภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง ดงันั้ น
คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ี ในการสอบทานให้ บริษทัฯ มีรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบทานใหป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

แผนกตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอยา่งอิสระเก่ียวกบัการควบคุมภายในรวมทั้ง
สอบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการปัจจุบนัแผนกตรวจสอบภายในมีพนกังาน 6 คน  

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงาน
การตรวจสอบภายในร่วมกบัแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบ
ภายใน และเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังและปี 
2561 มีการประชุม 5 คร้ัง พร้อมจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 ในการก ากับดูแลบริษัทย่อยนั้ น บริษัทฯ จะแต่งตั้ งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัย่อย และ
รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย อยา่งมีประสิทธิภาพ  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 
อ านาจการตดัสินใจ และการสัง่การต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหนา้ท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพ่ือความ
เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2561 ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 วนัท่ี  
6 ธันวาคม 2561 และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซกัถามขอ้มูล
จากฝ่ายบริหารแลว้สรุปวา่ จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคือ 1)การควบคุมภายใน
องคก์ร  2) การประเมินความเส่ียง 3)การควบคุมการปฏิบติังาน 4)ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ 5)ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทั
ยอ่ยให้ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้
อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
 
 การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีการบริหารความเส่ียง จึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  

วตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง 
1. เพ่ือรับทราบระดบัความเส่ียงภาพรวมท่ีองคก์รเผชิญทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร 

3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร 

 ภาพรวมขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง 
1. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Establishment) 

2. การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

4. การสร้างแผนจดัการ (Risk Management Planning) 

5. การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review) 

 ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดแผนกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน 

และการน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม นอกจากน้ีความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลง
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จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน อนัส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร 

2. ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานของแต่ละกระบวนการ

หรือกิจการภายในองค์กร รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขอ้มูลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และขอ้มูลความรู้ต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดซ่ึงความเส่ียงด้านปฏิบัติการจะส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและการบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รในภาพรวม 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ทางการเงิน โดยอาจเป็น

ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจดัการดา้นสภาพคล่องดา้นเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือจาก

ปัจจยัภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถ

ปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีตกลงได ้อนัส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู ่รวมถึงส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 

4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Risk) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มตลาด

หลกัทรัพย ์ ซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม 

 การประเมนิความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงเนน้ขั้นตอนท่ีด าเนินการต่อจากการระบุความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 กระบวนการหลกั 

ไดแ้ก่ 
1. การวเิคราะห์ความเส่ียง  จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาทั้งในทางบวก

และทางลบ รวมทั้งโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจจะตามมา โดยจะตอ้งมีการระบุถึงปัจจยัท่ีมี

ผลต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิตข้ึน ทั้งน้ี เหตุการณ์หรือสถานการณ์หน่ึง อาจเกิดผลท่ีตามมาและ

กระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลายดา้น นอกจานั้นในการวเิคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจดัการ

ความเส่ียงท่ีด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนั รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดงักล่าวดว้ย 

2. การประเมินความเส่ียง จะปรับแกไ้ขระบบวา่ ระดบัของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ความเส่ียงเทียบกนั

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ในกรณีท่ีระดบัความเส่ียงไม่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดข้องเกณฑก์ารยอมรับ

ความเส่ียง ความเส่ียงดงักล่าวจะไดรั้บการจดัการทนัที 

 

 

 โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเส่ียง  
ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนด

นโยบายในแต่ละระดบัดงัน้ี 
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ระดบั ค าอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

ค่อยขา้งแน่นอน 
น่าจะเกิด 

เนน้ไปท่ีจะเกิด 
ไม่น่าจะเกิด 
ยากท่ีจะเกิด 

 
 ระดบัของความเสียหาย จากเหตกุารณ์ความเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. ผลกระทบดา้นการเงิน 

2. ผลกระทบดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องคก์ร 

3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

5. ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการด าเนินโครงการส าคญัแต่ละระดบั  

 ระดบัความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดนโยบายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

ระดบั ค าอธิบาย 
5 
4 
3 
2 
1 

วกิฤต 
มีนยัส าคญั 
ปานกลาง 
มีนอ้ย 

ไม่มีนยัส าคญั 
 

                        
แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 

 
 แผนภาพความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการรายงานระดบัความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมิน โดยแสดงถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงโดยประกอบดว้ย 2 แกน ไดแ้ก่ 
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1. แกนผลกระทบของความเส่ียง (Risk Impact) 

2. แกนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Risk Likelihood) 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนใ์นการจดัล าดบัความเส่ียงวา่ความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินอยูใ่นกลุ่มประเภทความเส่ียงสูง
(แดง) ค่อนขา้งสูง(สม้) ปานกลาง(เหลือง) หรือต ่า(เขียว)  หลงัจากไดรั้บผลการประเมินแลว้ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและฝ่าย
จดัการจะด าเนินการดงัน้ี 

- วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช ้ Risk Map ขา้งตน้ และจดัล าดบัความส าคญัของประเดน็ความ

เส่ียง 

- น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหาร เพ่ือด าเนินการคดัเลือกประเด็นความเส่ียงส าคญัท่ีตอ้ง

จดัการดูแลรวมถึงการก าหนดฝ่ายจดัการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการจดัหามาตรการจดัการความเส่ียง

เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั 

- น าเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการต่างๆท่ีก าหนดใหต้อ้งจดัการดูแลเพ่ิมเติมต่อคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อทราบ 

การก าหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจดัการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชด้ าเนินการ (ถา้มี) โดยในการคดัเลือกแนวทางในการ
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบั
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บรวมถึงขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้คือ ระดบัความเส่ียงท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ยอมรับได ้โดยยงัคงใหอ้งคก์รสามารถ
ด าเนินธุรกิจ และบรรจุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่มีการ
จดัการซ่ึงอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีสาระส าคญัแต่
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอ้ยมาก แนวทางในการจดัการความเส่ียงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆไปหรืออาจด าเนินการไป
พร้อมๆกบัความเส่ียงอ่ืน 

 
แนวทางในการจดัการความเส่ียง 

- การหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มกัใชใ้นกรณีท่ีความ

เล่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวธีิลดหรือจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

- การร่วมจดัการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอกองคก์ร ใหช่้วยแบบรับภาระความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั 

- การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการจดัการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลดผลการะทบท่ี

อาจเกิดข้ึน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน(Contingency plan) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 106 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

หน้า 106 

- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งด าเนินการใดๆเพ่ือลด

โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มกัใชก้บัความเส่ียงท่ีตน้ทุนของมาตรการจดัการสูงไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ 

กจิกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือให้มนัใจวา่ไดมี้การจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี
สามารถยอมรับได ้เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์และ
เทคนิคการน าไปปฏิบติัเป็นของเฉพาะองคก์ร ดงันั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความ

เส่ียงและขอ้ผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพื่อใหต้รวจพบ (Detective Control) เป็นวธีิการควบคุมเพ่ือใหค้น้พบขอ้ผิดพลาดท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดความส าเร็จตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

4. การควบคุมเพ่ือการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

และป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้ าอีกในอนาคต 

ทั้งน้ีในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าในดา้นค่าใชจ่้ายและตน้ทุน กบัผลประโยชน์ท่ีคาดวา่
จะไดรั้บดว้ย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- วธีิการด าเนินงาน(ขั้นตอน , กระบวนการ) 

- การก าหนดบุคลากรภายในองคก์รเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผิดชอบดงัน้ี 

o พิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

o พิจารณาการปฏิบติัเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง 
- ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

 กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการภายในตลาดหลกัทรัพย ์มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่ือสารถึงการประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลกั รวมถึงการเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 

- เจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงท่ีอยูภ่ายใต ้

ความรับผิดชอบของคนอยา่งสม ่าเสมอ และเหมาะสม 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ไดรั้บการรายงานถึงความคืบหนา้ในการ

บริหารความเส่ียงและแนวโนม้ของความเส่ียงต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมี้ความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใชจ้ริงเพื่อ

ป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขการควบคุมภายในอยูเ่สมอเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 
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 ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะประสานงานใหฝ่้ายจดัการท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง รวมถึงกระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้ท่ีประชุมผูบ้ริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือทราบแฃะพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายจดัการควรวิเคราะห์ และติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ในความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลใหต้อ้งมีการทบทวนการจดัการความเส่ียงและการจดัล าดบัความส าคญัรวมถึงอาจน าไปใช้
ในการทบทวนกรอบการบริหารความเส่่ียงโดยรวม 

ข้อสังเกตุจากผู้สอบบัญชี  

บริษทั ส านักงาน อีวาย  จ ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2562 ไม่มีขอ้สังเกตุเก่ียวกับระบบ
ควบคุมภายในทางดา้นบญัชีการเงิน  
 
 
ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  ของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 คร้ังท่ี 1/2555 ไดแ้ต่งตั้ง นางจิรวสัสา  โรจนประดิษฐ ์  
ให้ด ารงต าแหน่งผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั  ตั้ งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวสัสา  โรจนประดิษฐ ์            
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน  เป็นระยะเวลา  11 ปี และไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่  Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน)  
และ Internal Auditing Certificate Program (IACP)(สภาวิชาชีพบญัชี) และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ  
จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ   
 

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้
ประเมินการปฏิบติังานประจ าปี 2561 ของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทัฯ  แลว้วา่มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถด าเนินการตอบสนองนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายมา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั 
          ทั้งน้ี การพิจารณา และอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษทั
ไดรั้บการอนุมติั จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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รายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2560 และ2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และวนัท่ี   31 
ธนัวาคม  2561 ระหวา่ง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยสรุปรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
12.1  สรุปรายละเอยีดลกัษณะของบุคคลและนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 

บุคคล / นิตบุิคคล ทีม่คีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมกีารท า

ธุรกรรมกบับริษัทฯ และ / หรือบริษัท
ย่อย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ - 
 
 
 
 
 

 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 
2560 กลุ่มพลสัสินทร์ ถือหุน้บริษทั ร้อย
ละ 39.04 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทั และด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยเจ็ดแห่ง 

 
 
 
 
 

12. รายการระหว่างกัน 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัในปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  และวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

12.2.1  การซ้ือขายสินค้าและบริการทัว่ไป    

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
มูลค่ารายการ                                
(ลา้นบาท) เหตผุลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2561 
1.แพทย ์
ผูด้  ารงต าแหน่ง 
กรรมการหรือผูบ้ริหาร  

ค่าธรรมเนียมแพทย ์:  
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ รวมทั้ ง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 6 ท่าน 
 
 
 
 
-ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

35.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.47 

27.69 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.75 

การก าหนดราคาซ้ือขาย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทยเ์ป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีราชวิทยาลยัแพทยก์ าหนด ซ่ึงเทียบเท่ากบัราคา
ท่ีบริษทั ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทยแ์ก่ แพทยท่์าน
อ่ืนของทั้งโรงพยาบาล  
เทอมการช าระเงิน  
ภายใน 30 วนั ตามเง่ือนไขการคา้ปกติ 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการคา้ปกติท่ีจะเกิดข้ึน 
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เน่ื อ งจ ากบ ริ ษัท ฯ  มี ค ว าม จ า เป็ น ต้อ ง จ่ า ย
ค่าตอบแทนแพทยด์ังกล่าว ในอตัราเทียบเท่ากับ
แพทยท่์านอ่ืนของทั้งโรงพยาบาล 
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12.2.2 การเช่าทีด่นิ และ อาคาร  

บุคคล / นิตบุิคคล 
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2561 

1. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์  ค่าเช่าอาคาร : บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย
จากการเช่าอาคารพาณิชย ์4.5 ชั้น 
2 คูหา  พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 416  
ตรม.  เพ่ือ เป็นสถานท่ีจัด เก็บ
เอกสารของบริษทัฯ  
 
 
 
 
 
 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้งส้ินปี 

0.36 
 
 
 
 
 
 

 
 

-0- 
 

 

0.36 
 
 
 
 
 
 

 
 

-0- 
 

 

การก าหนดราคาเช่า    
สั ญ ญ า เ ช่ า อ า ยุ  3 ปี  นั บ แ ต่ ว ั น ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2558  ถึง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561  โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท  
เทอมการช าระเงิน    
สัญญาระบุให้ผู ้เช่าช าระเงินล่วงหน้าราย
เดือน ซ่ึงผูเ้ช่ามีการช าระเงินล่วงหน้าราย
เดือนตามท่ีระบุในสญัญา 
แนวโนม้การท ารายการในอนาคต 
รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างต่ อ เน่ื องในอนาคต  ภายใต้ราค า
ประเมินค่าเช่ายติุธรรมและเง่ือนไขการเช่า
ทัว่ไป  

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลเน่ืองจากบริษัทฯ มี
ความจ า เป็ น ต้อ งใช้ พ้ื น ท่ี อ าค าร
ดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดย
ราคาเช่าเป็นไปตามราคาท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระ 
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12.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

                              บริษัทฯ มีการก าหนดขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่ง
กนันั้นๆ 

12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดข้ึน 
และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกับบริษทัฯ รวมทั้ งจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้
ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะ
ไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทัฯ แต่เป็นการท า
รายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การให้บริการ และการซ้ือ
หรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และ
ให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้
ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้ งน้ี แผนกตรวจสอบภายในจะท าหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และ
รายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้มื การค ้า
ประกนั เป็นตน้ บริษทัฯ มีนโยบายใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท า
รายการนั้นๆ   และจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) และการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 
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  หน้า 112 ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

ส าหรับแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยูใ่นส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย ์ ค่าเช่าอาคาร การซ้ือยา  เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต 
บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษทัยอ่ย ในดา้นการค ้าประกนัเงินกู ้และ/หรือการใหเ้งิน
กูย้ืม  และจะด าเนินการท ารายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบติัตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ 
และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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  หน้า 113 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี 

 งบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 2560 ไดรั้บการตรวจสอบโดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และ  
ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561ไดรั้บการตรวจสอบโดยนางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6011 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 

 งบการเงินท่ีแสดงตามตาราง เป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์
จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) บริษทั คอนวเีนียนซ์ฮอสพิทอล จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั บางปะ
กงเวชชกิจ จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99)บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์  จ ากดั(บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ70) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั
(ถือหุน้โดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั(บริษทัยอ่ย) ในสดัส่วนร้อยละ 96.38) บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
(ถือหุน้โดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั(บริษทัยอ่ย) ในสดัส่วนร้อยละ 99.99) บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 
จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจุบนัช าระทุน 50% ของทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 64.58) บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเดือนกนัยายน 2559 ปัจจุบนัช าระ
ทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99) และบริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั ซ่ึง
จดทะเบียนจดัตั้งเดือนมีนาคม 2561 ปัจจุบนัช าระทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท(บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ 99.99)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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  หน้า 114 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
(1) งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 441.36 9.8 413.99 8.4 470.64 8.2
เงินลงทุนชัว่คราว 1.57 0.0 1.60 0.0 23.72 0.4
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 279.67 6.2 272.47 5.5 338.24 5.9
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 487.27 10.8 504.11 10.2 594.84 10.4
สินคา้คงเหลือ 109.64 2.4 118.88 2.4 141.61 2.5
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 15.41 0.3 20.95 0.4 22.90 0.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,334.91 29.5 1,332.00 26.9 1,591.95 27.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.41 0.0 0.41 0.0 0.41 0.0
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 114.37 2.5 114.37 2.3 114.37 2.0
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,935.79 65.0 3,385.21 68.4 3,831.02 67.1
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17.09 0.4 15.75 0.3 16.93 0.3
สิทธิการเช่า 7.82 0.2 6.87 0.1 5.92 0.1
ค่าความนิยม 47.28 1.0 47.28 1.0 47.28 0.8
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.48 0.1 6.99 0.1 12.71 0.2
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 54.73 1.2 42.30 0.9 87.60 1.5

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,182.97 70.5 3,619.18 73.1 4,116.23 72.1

รวมสินทรัพย์ 4,517.88 100.0 4,951.18 100.0 5,708.18 100.0

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ 25602559 2561
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 637.00 14.1 380.00 7.7 530.00 9.3
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 365.99 8.1 463.97 9.4 566.39 9.9

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี

7.98 0.2 69.63 1.4 98.76 1.7

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี

3.15 0.1 3.81 0.1 2.80 0.0

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 33.05 0.7 44.49 0.9 44.33 0.8
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 21.37 0.5 20.47 0.4 9.76 0.2
     อ่ืนๆ 27.62 0.6 41.73 0.8 43.35 0.8
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,096.16 24.3 1,024.10 20.7 1,295.38 22.7

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี

156.50 3.5 402.69 8.1 583.39 10.2

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

3.08 0.1 5.98 0.1 12.25 0.2

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12.20 0.3 11.68 0.2 11.15 0.2
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26.42 0.6 34.03 0.7 62.57 1.1

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 198.20 4.4 454.38 9.2 669.37 11.7

รวมหนีสิ้น 1,294.36 28.6 1,478.48 29.9 1,964.75 34.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 1,100.00 1,100.00
ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
     หุน้สามญั 11,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,100.00 24.3 1,100.00 22.2 1,100.00 19.3

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 1,146.08 25.4 1,146.08 23.1 1,146.08 20.1
ก าไรสะสม

     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 110.00 2.4 110.00 2.2 110.00 1.9
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 774.35 17.1 943.80 19.1 1,206.95 21.1
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (0.07) (0.0) (0.04) (0.0) (0.07) (0.0)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,130.37 69.3 3,299.84 66.6 3,562.97 62.4

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย

93.15 2.1 172.86 3.5 180.46 3.2

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,517.88 100.0 4,951.18 100.0 5,708.18 100.0

2561หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25602559

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้ านบาท ร้อยละ ล้ านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 99.4 3,875.79 99.4 4,406.99 99.4

ดอกเบ้ียรับ 2.97 0.1 2.46 0.1 3.49 0.1

รายได้อ่ืน 18.14 0.5 18.17 0.5 20.36 0.5

รวมรายได้ 3,657.88 100.0 3,896.42 100.0 4,430.84 100.0

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (2,468.54) (67.5) (2,633.10) (67.6) (3,072.03) (69.3)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (493.82) (13.5) (550.85) (14.1) (570.07) (12.9)

รวมค่าใช้จ่าย (2,962.37) (81.0) (3,183.95) (81.7) (3,642.10) (82.2)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และภาษีเงินได้นิติบุคคล 695.51 19.0 712.47 18.3 788.74 17.8

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (9.52) (0.3) (15.87) (0.4) (23.72) (0.5)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 685.99 18.7 696.60 17.9 765.02 17.3

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (121.01) (3.3) (130.82) (3.4) (149.80) (3.4)

ก าไรส าหรับปี 564.98 15.4 565.78 14.5 615.22 13.9

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -

 สุทธิจากภาษีเงินได้
(0.07) 0.02 (0.03)

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้
(4.22) (18.74)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (4.28) 0.02 (18.76)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 560.70 15.3 565.80 14.5 596.46 13.5

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 564.29 565.44 633.88

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.70 0.34 (18.66)

564.98 565.78 615.22

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 560.00 565.47 615.12

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.70 0.34 (18.66)

560.70 565.80 596.46

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 564.29 565.44 633.88

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ล้านหุ้น) 11,000.00 11,000.00 11,000.00

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.051 0.051 0.058

2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25602559

 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 117 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
(3) งบกระแสเงนิสด 

2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 685.99 696.60 765.02
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมการด าเนินงาน
     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 213.18 255.30 276.09
     ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (0.43) 27.27 (13.49)
     ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.24 3.31 0.87

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - 0.06 -
     ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 2.99 8.90 6.03
     รายไดด้อกเบ้ีย (2.97) (2.46) (3.49)
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9.52 15.87 23.72
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 908.52 1,004.86 1,054.75

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (38.50) 6.77 (65.56)
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 92.84 (43.73) (77.34)
     ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุคงเหลือ (4.08) (9.24) (22.74)
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (4.92) (5.54) (1.95)
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (43.99) (9.97) (54.25)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (70.53) 98.27 102.86
     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4.89 13.21 (9.09)
     จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2.58) (1.30) (0.90)
เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนนิงาน 841.66 1,053.34 925.78

จ่ายดอกเบ้ีย (9.51) (21.63) (31.35)
จ่ายภาษีเงินได้ (126.89) (121.42) (151.51)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนนิงาน 705.26 910.29 742.92

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง - - (22.15)
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00 0.00 0.00
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.77 - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35.43 - -
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการลงทุนใน
บริษทัยอ่ย

53.13 79.38 26.25

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย (106.41) - -
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน - (14.76) (9.68)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,016.28) (653.28) (683.38)
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3.05) (3.77) (5.23)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2.25 1.62 1.63
ดอกเบ้ียรับ 3.50 2.51 3.37
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1,027.66) (588.29) (689.19)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 584.53 (257.00) 150.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1.13) (5.48) (69.63)
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 138.13 313.32 279.46
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2.77) (4.20) (4.93)
จ่ายเงินปันผล (394.78) (396.00) (351.99)
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงนิ 323.98 (349.36) 2.91

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1.57 (27.36) 56.64

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 439.78 441.36 414.00
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ส้ินงวด 441.36 414.00 470.64

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 43.23 37.15 18.64

ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1.00 7.37 9.69

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ - 5.85 7.69

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 119 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
(4) อตัราส่วนทางการเงนิ 

2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า                          1.22                          1.30                          1.23
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า                          0.66                          0.67                          0.64
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า                          0.86                          0.86                          0.64
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 4.64 5.02 5.16
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 78.66 72.68 70.80
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 23.21 23.05 23.59
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 15.73 15.84 15.48
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 6.41 6.35 5.96
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 56.93 57.52 61.21
วงจรเงินสด วนั 37.46 30.99 25.06

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
(Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ                       32.12                       32.06                       30.29
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 19.12 18.38 17.90
อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.20 0.19 0.18
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 101.40 127.77 94.19
อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 15.43 14.51 14.31
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 18.54 17.60 17.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน
(Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ                       13.99                       11.95                       11.54
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ                       31.59                       25.97                       25.22
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า                          0.91                          0.82                          0.83

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
(Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.41 0.45 0.55
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.26 0.26 0.34
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า 73.05 44.89 33.25
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั เท่า 0.50 0.85 0.71
อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ 69.96 70.03 55.53

หน่วย

ปีบัญชี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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14.1  ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วย โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลของบริษทั
ฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการดา้นสุขภาพของภาครัฐ 
โดยมีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นรายไดห้ลกั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.9 ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 62.5 ของรายไดจ้าก
การประกอบกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 2560 และ 2561 
 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีจุดเด่นดา้นท าเลท่ีตั้ง เน่ืองจากตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ียา่นอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก มีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการมีช่ือเสียงดา้น
คุณภาพการรักษาพยาบาล และมีนโยบายก าหนดอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ส่งผลใหจ้ านวนผูป่้วยท่ีมาใช้
บริการเพ่ิมข้ึนและรายไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน จาก 3,636.77 ลา้น
บาท ในปี 2559 เป็น 3,875.79 ลา้นบาท และ 4,406.99 ลา้นบาท ในปี  2560 และ 2561 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.57 
และร้อยละ 13.71  ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทัฯ มีรายไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ 

 จ านวนผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้: บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิม
จ านวนแพทยแ์ละพยาบาลผูใ้หบ้ริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมี
ความซบัซอ้นสูง เป็นผลใหส้ามารถดึงดูดผูป่้วยประเภทผูป่้วยทัว่ไปใหเ้ขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 
โดยจ านวนคร้ังการใชบ้ริการของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอก (OPD) มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจาก 743,666 คร้ัง
ในปี 2559 เป็น 899,551 คร้ังในปี 2561 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 9.98 ต่อปี)ในขณะท่ีอตัราการเขา้ใช้
บริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยใน (IPD) มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจาก 138 เตียงต่อวนัในปี 2559 เป็น 167 
เตียงต่อวนัในปี 2561 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10.20 ต่อปี) 

 รายได้เฉลีย่ต่อคร้ังในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปเพ่ิมขึน้ : จากการเพ่ิมความหลากหลายในการใหบ้ริการ 
รวมทั้งจากการท่ีบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์ซบัซอ้นซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังในระดบัสูง  
ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการใหบ้ริการแก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ในปี 2559 ถึง 2561 
บริษทัฯ ปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป เพ่ือพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการทาง
การแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ี รายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,470 บาทต่อคร้ัง เป็น 1,606 บาท
ต่อคร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 17,945 บาทต่อคร้ัง เป็น 21,459 บาทต่อคร้ัง 

 จ านวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึน้: บริษทัฯ ใหก้ารรักษาพยาบาลอยา่งมีมาตรฐานแก่
ผูป่้วยทุกกลุ่ม จึงไดรั้บความเช่ือมัน่อยา่งสูงจากกลุ่มผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม เป็นผลใหจ้ านวน
ผูป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสงัคมท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึนตามล าดบั โดยจ านวน
ผูป้ระกนัตนเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนจาก 396,676 คนในปี 2559 เป็น 421,700 คนในปี 2561 (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อย
ละ 3.11 ต่อปี)  

 อัตราค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับตามโครงการประกนัสังคมเพ่ิมขึน้ : ในระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 
ส านกังานประกนัสงัคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและพิจารณาปรับปรุงอตัรา

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
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ค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการใหก้ารรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงผลจากการท่ี
บริษทัฯ มีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลท่ี
เขา้ร่วมระบบประกนัสงัคมทัว่ประเทศ ท าให ้ บริษทัฯ ไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใช้
บริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 
 จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 2560 และ 
2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 564.29 ลา้นบาท 565.44 ลา้นบาท และ 633.88 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5.99 ต่อปี และสามารถรักษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิในช่วงเวลาดงักล่าวร้อยละ 15.4 ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 14.3 ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จากนโยบายของบริษทัฯ ในการ
พฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาลเพื่อดึงดูดกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปท่ียนิดีจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิม เพ่ือคุณภาพการ
ใหบ้ริการท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั โดยคาดวา่จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาอตัราก าไรในระดบัดงักล่าวไว้
ได ้  

14.1.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 บริษทัฯ แบ่งรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“รายไดห้ลกั”) เป็น 2 กลุ่มหลกัตามลกัษณะผูป่้วยคือ 
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป และรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 
 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) 1,093.02 30.1 1,215.74 31.4 1,444.71 32.8
     รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) 902.03 24.8 1,016.33 26.2 1,310.06 29.7

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

รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ

     โครงการประกนัสงัคม 1,314.80 36.1 1,451.67 37.4 1,409.60 32.0

     โครงการภาครัฐอ่ืนๆ 326.91 9.0 192.05 5.0 242.62 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

2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

25602559รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 
 
 จากตารางขา้งตน้ บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจ านวน  3,636.77 ลา้นบาท 
3,875.79 ลา้นบาท และ 4,406.99 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ เติบโตเฉล่ียร้อยละ 10.08 ต่อปี  ซ่ึงการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั 
เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล โดยการเพ่ิมจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลผู ้
ใหบ้ริการ รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางและการรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นสูง เป็นผลใหส้ามารถดึงดูด
กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปใหเ้ขา้รับการรักษากบับริษทัฯ เพ่ิมข้ึน และยงัส่งผลใหผู้ป้ระกนัตนตามโครงการประกนัสงัคมลงทะเบียน
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กบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั เพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยหากแยกพิจารณาในแต่ละกลุ่ม พบวา่ รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 17.51 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการสวสัดิการภาครัฐ เฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.32 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
นโยบายเนน้เพ่ิมสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกวา่อตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่ม
ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ โดยรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปของบริษทัฯ ในปี 2561 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 62.5 
ของรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  
 ทั้งน้ี รายไดห้ลกัแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป 

  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยใน (IPD) โดย
ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเป็นจ านวน 1,995.06 ลา้นบาท 2,232.07 และ 
2,754.77 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.51 ต่อปี โดยรายไดเ้ฉพาะจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,093.02 
ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 1,444.71 ลา้นบาทในปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 14.97 ต่อปี ในขณะท่ีรายไดเ้ฉพาะ
จากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 902.03 ลา้นบาทในปี 2559  เป็น 1,310.06 ลา้นบาทในปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อย
ละ 20.51 ต่อปี  
 สาเหตุหลกัท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2561 เน่ืองจาก
จ านวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 743,666 คร้ังในปี 2559 เป็น 804,167 คร้ัง และ 
899,551 คร้ังในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.98 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของ
ผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 138 เตียงต่อวนัในปี 2559 เป็น 143 เตียงต่อวนัและ 167 เตียงต่อวนัในปี 2560 และ 
2561 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10.20 ต่อปีซ่ึงจ านวนการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ เปิด
โรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่งในปี 2561 และเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายใน
การใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการศูนยม์ะเร็ง ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหารและตบั และการใหบ้ริการเฉพาะทางโรคหวัใจ
ครบวงจร เป็นตน้ ซ่ึงการเพ่ิมศกัยภาพและความหลากหลายในการใหบ้ริการ ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อคร้ังในการใหบ้ริการ
แก่กลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์ซบัซอ้นซ่ึงมีอตัราค่าบริการต่อคร้ังใน
ระดบัสูง นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 บริษทัฯ ปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการในส่วนของกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป เพ่ือพฒันา
คุณภาพในการใหบ้ริการทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองท าใหร้ายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 1,470 บาทต่อคร้ัง เป็น 
1,606 บาทต่อคร้ัง ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียจากกลุ่มผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 17,945 บาทต่อคร้ัง เป็น 21,459 บาทต่อคร้ัง 

(2) รายได้จากโครงการสวสัดกิารภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐของบริษทัฯ ในปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากบั 1,641.71 ลา้นบาท 1,643.72 ลา้นบาท 
และ 1,652.22 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐประกอบดว้ยรายได ้ 2 ประเภทหลกั คือ รายไดจ้าก
โครงการประกนัสงัคมและรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ  
 รายไดจ้ากโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคม โดยในปี 2559 2560 และ 2561
รายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.09 ร้อยละ 88.32 และร้อยละ 85.28 ของรายไดจ้ากโครงการ
ภาครัฐของบริษทัฯ ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ (1) จ านวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน (2) นโยบาย
ของภาครัฐในการก าหนดอตัราคา่บริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายและอตัราค่าบริการทางการแพทยส่์วนเพ่ิมประเภทต่างๆ 
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และ (3) ศกัยภาพของโรงพยาบาลในการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม ทั้งน้ี จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือ
ลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนจาก 396,676 คน ในปี 2559 เป็น 
402,018 คน และ 421,700 คนในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.11 ตอ่ปี ในขณะท่ีรายไดจ้าก
โครงการประกนัสงัคมต่อจ านวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึนจาก 3,315 บาทต่อคนต่อปีในปี  2559  เป็น 3,612 บาทต่อคนต่อปี และ 
3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2560 และ 2561 เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการน าพ้ืนท่ีการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนไปใหบ้ริการกบั
กลุ่มคนไขท้ัว่ไปส่งผลใหร้ายรับจากผูป่้วยประกนัสงัคมปีท่ีผา่นมาจึงไม่ไดเ้ติบโตข้ึน โดยจ านวนผูป้ระกนัตนลงทะเบียน
เฉล่ียรายปีของบริษทัฯ ระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2561 แสดงดงัตาราง 
 

จ านวนผู้ประกันตน 

(เฉลี่ย)

รายได้จากโครงการประกันสังคม 

(ล้านบาท)

2559 396,676 1,314.80
2560 402,018 1,451.67
2561 421,700 1,409.60  

 

ปี 2561 บริษทัฯ มีลูกคา้ประกนัสงัคมเฉล่ียภายใตก้ารดูแลประมาณ 421,700 ราย  โดยภายหลงัจากท่ีโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  HA ขั้นท่ี 3 บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสิทธิในการรับ
ผูป้ระกนัตนไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประมาณ 437,500 คน  ทั้งน้ีภายหลงัการขยายโครงการในอนาคตแลว้ บริษทัฯ อาจ
สามารถขอเพ่ิมสิทธิในการรับผูป้ระกนัตนได ้ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเร่งขยายกลุ่ม
ลูกคา้ประกนัสงัคม โดยโครงการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปเป็นหลกั   

ทั้งน้ี รายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี 
 รายได้ประกันสังคมเหมาจ่าย: ส านกังานประกนัสงัคมก าหนดใหมี้การจ่ายค่าบริการทางการแพทยแ์ก่

โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสงัคม ตามจ านวนผูป้ระกนัตนท่ีมีช่ือลงทะเบียนกบัโรงพยาบาลนั้นๆ 
โดยแบ่งรายไดป้ระเภทน้ีเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) รายไดค้่าบริการเหมาจ่ายเบ้ืองตน้ : ในปี 2555 อตัราค่าบริการเหมาจ่ายในเบ้ืองตน้คือ 1,446 บาทตอ่คน

ต่อปี ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปี ในปี 
2560 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ี ส านกังานประกนัสงัคมจะแบ่งจ่ายเงินใหแ้ก่บริษทัฯ 
เป็นรายเดือน ดงันั้นรายไดป้ระกนัสงัคมเหมาจ่ายท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัจ านวนผูป้ระกนัตนซ่ึง
อาจเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเดือน 

(2) รายไดค้่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) : ส านกังาน
ประกนัสงัคมก าหนดใหมี้การจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมแก่โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA โดย
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2555 โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพระดบั HA ขั้นท่ี 2 และ 
HA ขั้นท่ี 3 มีสิทธิไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี และตั้งแตปี่ 2556 เป็นตน้ไป 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 2 จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วน
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี  ณ วนัท่ี 28 
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ธนัวาคม 2555โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และในเดือนกรกฏาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  ไดรั้บการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดก้ารรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 ตั้งแตเ่ดือน
มกราคม 2561 ส านกังานประกนัสงัคมเปล่ียนนโยบายการจ่ายใหม่ ซ่ึงพิจารณาจากคุณภาพการ
ใหบ้ริการ โดยจ่ายในอตัราสูงสุดท่ี 60 บาทต่อคนต่อปี และผลลพัธ์ทางการรักษาพยาบาลอีกในอตัรา
สูงสุดท่ี 60บาทต่อคนต่อปี 

 รายได้ประกันสังคมส่วนเพ่ิม - อ้างอิงตามค่าสถิติการใช้บริการ: ส านกังานประกนัสงัคมพิจารณาจ่าย
ค่าบริการส่วนเพ่ิมใหแ้ก่โรงพยาบาลโดยอา้งอิงตามค่าสถิติต่างๆ อาทิ ลกัษณะความรุนแรงของโรคและ
ความถ่ีในการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ โดยอตัราค่าบริการดงักล่าวท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งไดรั้บ
จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัค่าสถิติของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเปรียบเทียบกบัค่าสถิติของโรงพยาบาลท่ีเขา้
ร่วมโครงการประกนัสงัคมทัว่ประเทศ ซ่ึงแบ่งรายไดใ้นกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
(1) รายไดส่้วนเพ่ิมจากการรักษาพยาบาลผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง : เป็นรายไดค้่าบริการ

ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 ส าหรับกรณีท่ีโรงพยาบาลใหก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยใน (IPD) ซ่ึงมี
อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง และตอ้งเขา้รักษาตวัในฐานะผูป่้วยใน โดยส านกังาน
ประกนัสงัคมใชแ้นวทางการค านวณตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ใน
การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก าหนดหน่วยท่ีใชเ้ปรียบเทียบ คือ ค่าน ้ าหนกั
สมัพทัธ์ปรับตามวนันอน (Adjusted Relative Weight :AdjRW) ซ่ึงกลุ่มโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวคือ อาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกวา่หรือเท่ากบั 2 โดยตั้งแต่ปี 2555 
ส านกังานประกนัสงัคมก าหนดคา่บริการส่วนเพ่ิมในอตัรา AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท 1/ 

(2) รายไดส่้วนเพ่ิมตามอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง : เป็นรายไดท่ี้ข้ึนอยูก่บัจ านวนการใช้
บริการของผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคม กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 26 ประเภท
ตามท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนด (ใหน้ ้ าหนกั 60%) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคเสน้เลือดในสมองแตก โรคไตวายเร้ือรัง เป็นตน้ และ กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRWนอ้ยกวา่ 2 (ใหน้ ้ าหนกั 40%) 2/ในปี 2559 อตัราจ่ายเงินตามภาระเส่ียงยงัคงเท่าปี 2555 คือ 
432 บาทต่อคนต่อปีแต่มีการปรับเปล่ียนอตัราส่วนระหวา่ง กลุ่มผูป่้วยนอกท่ีเขา้รับการรักษาโรคเร้ือรัง 
26 ประเภทตามท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนดเดิมใหน้ ้ าหนกั 60% ปรับเพ่ิมเป็นน ้ าหนกั 90% และ
กลุ่มผูป่้วยในซ่ึงมีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWนอ้ยกวา่ 2 เดิมใหน้ ้ าหนกั 40% ปรับลดเป็น
น ้ าหนกั 10% และในปี 2560 และไดมี้การปรับเพ่ิมอตัราจ่ายจาก 432 บาทต่อคนต่อปี เป็น 447 บาทต่อ
คนต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ต่อมาในปี 2561 ส านกังานประกนัสงัคมปรับลดการให้

                                                           
หมายเหตุ: 
1/ เน่ืองจากในปี 2555 ภาครัฐก าหนดงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนค่าบริการดงักล่าวเป็นจ านวนไม่เกิน 4,460 ลา้นบาทซ่ึงหากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม
โครงการประกนัสงัคมทัว่ประเทศ ใหก้ารรักษาผูป่้วยในท่ีมีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่า AdjRWมากกวา่หรือเท่ากบั 2 เป็นจ านวนมาก อาจ
ส่งผลให้อตัราการจ่ายค่าเงินเพ่ิมต่อAdjRWต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อคนต่อปี 
2/ การลดอตัราจ่ายเงินเพ่ิมของกรณีภาระเส่ียง 26 โรค และการยกเลิกเกณฑก์ารจ่ายเงินตามอตัราการใชบ้ริการในปี 2555ไดรั้บการชดเชยดว้ย
รายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง โดยค านวณตาม DRGs ในกรณี AdjRW มากกวา่หรือเท่ากบั 2 
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ค่าน ้ าหนกั RW<2 จาก 10 % เป็น 0% และปรับเพ่ิมการใหค้่าน ้ าหนกัส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือรังจากเดิม 
90% เป็น 100% 

 รายได้จากการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง: การใหบ้ริการรักษาพยาบาลบางประเภท
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง บริษทัฯ สามารถเบิกค่าบริการไดต้ามท่ีใหบ้ริการรักษาแก่ผูป่้วยจริง 
ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนดไว ้ ซ่ึงหากมีผูป่้วยเขา้ใชบ้ริการเป็น
จ านวนมาก จะเป็นผลใหบ้ริษทัไดรั้บรายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยการใหบ้ริการดงักล่าว อาทิเช่น 
การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การใหเ้คมีบ าบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง การผา่ตดัหวัใจแบบเปิด การผา่ตดัใส่อวยัวะ
เทียมในการบ าบดัรักษาโรค การผา่ตดัสมอง เป็นตน้  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็นผลสืบเน่ืองจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของจ านวน
ผูป้ระกนัตนท่ีเลือกลงทะเบียนกบับริษทัฯ (2) ส านกังานประกนัสงัคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยเ์หมา
จ่าย และพิจารณาปรับปรุงอตัราค่าบริการส่วนเพ่ิมในส่วนของการใหก้ารรักษาผูป่้วยในซ่ึงป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง 
เพ่ือใหก้ลุ่มผูป่้วยประกนัสงัคมไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม และ (3) จากการพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสใหบ้ริการผูป่้วยตามโครงการประกนัสงัคมท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียง เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีสถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียของโรงพยาบาลทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วม
ระบบประกนัสงัคม บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน  
 ในส่วนของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าบริการทางการแพทยท่ี์ไดรั้บจากส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมเป็นผูใ้หบ้ริการรักษาโรคทัว่ไปกบั สปสช. (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) 
แต่บริษทัฯ ใหก้ารรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยบางประเภท ท่ีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามท่ีใหบ้ริการรักษาแก่
ผูป่้วยจริง ภายใตเ้ง่ือนไขและอตัราค่าบริการท่ี สปสช. ก าหนด ทั้งน้ี การรักษาพยาบาลท่ีอยูใ่นเกณฑด์งักล่าว อาทิเช่น การ
ใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การรับดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤติ การใหก้ารรักษาผูป่้วยกรณี
อุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน และการใหบ้ริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ และในปี 2556 ไดเ้พ่ิมเร่ือง
การใหบ้ริการผูป่้วยหวัใจ โดยรายไดจ้ากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจาก สปสช. คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.91 ร้อยละ 
19.95 และร้อยละ 14.68 ของรายไดจ้ากโครงการภาครัฐในปี 2559 2560  และ ปี 2561 ตามล าดบั  
  

 ต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (“ตน้ทุน”) ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
พยาบาล ตน้ทุนยา เวชภณัฑ ์ วสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์ และคา่เส่ือมราคา และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงในระหวา่งปี 2559 2560 
และ 2561 บริษทัฯ มีตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จ านวน 2,468.54 ลา้นบาท 2,633.10 ลา้นบาท และ 3,702.03 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 67.9 ร้อยละ 67.9 และร้อยละ 69.7 ของรายไดห้ลกั ตามล าดบั   
 บริษทัฯ มีสดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดโ้ดยเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2561 เน่ืองจากบริษทัไดเ้ปิดด าเนินการโรงพยาบาล
แห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ในจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งผลใหอ้ตัราตน้ทุนของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน  
 ทั้งน้ี ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแพทย ์และ ตน้ทุนยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุอ่ืนใชไ้ป  
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  หน้า 126 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ก าไรขั้นต้น 

ล้ านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 3,636.77 100.0 3,875.79 100.0 4,406.99 100.0

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

ก าไรขั้นต้น 1,168.23 32.1 1,242.69 32.1 1,334.95 30.3

25602559 2561

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 

บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เป็นจ านวน 1,168.23 ลา้นบาท 
1,242.69 ลา้นบาท และ 1,334.95 ลา้นบาท ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 32.1 ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 
30.3 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ของบริษทัอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกนัอยา่งสม ่าเสมอ เป็นผลจากการบริหารจดัการ
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รายได้อ่ืน 

 บริษทัฯ มีรายไดป้ระเภทอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยตรง ประกอบดว้ย รายไดค้่า
เช่า รายไดค้่าสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการใหก้ารอบรมผูช่้วยพยาบาล และรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงในระหวา่งปี 2559 
2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสดัส่วนรายไดป้ระเภทน้ีต ่ากวา่ร้อยละ 1.0 ของรายไดร้วม 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 493.82 ลา้นบาท 550.85 ลา้นบาท 
และ 570.07 ลา้นบาทตามล าดบัโดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
พนกังานและจ านวนพนกังานเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ และการปรับเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการบริหารประเภทอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูป่้วย 

 ทั้งน้ี สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.5  ร้อยละ 14.1 และร้อย
ละ 12.9 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารใกลเ้คียงกนัแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของบริษทัฯ แมว้า่ในปี 2561 มีการสรรหาบุคคลากร เขา้มาในบริษทัฯ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของบริษทัฯ  

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายดา้น
สาธารณูปโภค เป็นตน้ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร เป็นค่าใชจ่้ายหลกั คิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 
50 ของค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งหมด   

 ก าไรจากการด าเนินงาน 

 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีก าไรจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 695.51 ลา้นบาท 712.47 ลา้น
บาท และ 788.74 ลา้นบาท ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 19.0 ร้อยละ 18.3 และร้อยละ 17.8 
ตามล าดบั  

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                       บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 
  หน้า 127 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืธนาคารและดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ โดยบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจ านวน 9.52 ลา้นบาท 15.87 ลา้นบาท และ 23.72 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2559 2560  และปี 2561 บริษทัใชเ้งินกูร้ะยะ
สั้นเป็นคร้ังคราวเพ่ือบริหารสภาพคล่อง และใชเ้งินกูร้ะยะยาวในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่รวมถึงการขยายพ้ืนท่ี
ใหบ้ริการ 

 ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจ านวน 121.01 ลา้นบาท 130.82 ลา้นบาท และ 149.80 ลา้น
บาท ตามล าดบั ทั้งน้ีปี 2556 เป็นตน้ไปอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไดถู้กปรับลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตาม
นโยบายของภาครัฐในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 564.29 ลา้น
บาท 565.44 ลา้นบาท และ 633.88 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิอยา่งต่อเน่ืองเป็นผลจาก (1) จ านวน
ผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึน (2) จ านวนผูป้ระกนัตนเพ่ิมข้ึน (3) การเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาและการรักษาโรคท่ียากข้ึนในแต่ละ
ศูนยเ์ฉพาะทางโรคต่างๆ (Excellent Center)  (4) สถิติอตัราการใชบ้ริการของผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายภาระเส่ียงเพ่ิมข้ึน และอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ บริษทัฯ จึงไดรั้บรายไดส่้วนเพ่ิมซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน(5) 
สดัส่วนตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดบ้ริษทัฯสามารถควบคุมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอดว้ยการรักษา
ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง และในปี 2561 บริษทัฯมีการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีอตัราก าไรสุทธิลดลงเป็น
ร้อยละ 15.4 ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 14.3 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัสามารถด ารงอตัราก าไร
สุทธิใหอ้ยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากระบบการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตน้ทุนใน
การประกอบกิจการโรงพยาบาลเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสดัส่วนร้อยละ 67.5 ร้อยละ 67.6 และ ร้อยละ 69.3 ในขณะ
ท่ีค่าใชจ่้ายในการบริหารเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมมีสดัส่วนร้อยละ 13.5 ร้อยละ 14.1 และร้อยละ 12.9 ในระหวา่งปี 
2559 2560 และ 2561 ตามล าดบั   

 

14.1.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

14.1.3.1  สินทรัพย์ 

 สินทรัพยข์องบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพยห์มุนเวียน (ได้แก่ เงินสด ลูกหน้ีการค้า รายได้
ประกนัสงัคมคา้งรับ ยา เวชภณัฑ ์และวสัดุคงเหลือ เป็นตน้) และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืน อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้) โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 4,517.88 ลา้นบาท 4,951.18 ลา้นบาท และ 5,708.18 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมี
สดัส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนระหวา่งร้อยละ 26.9 ถึงร้อยละ 29.5 ในระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
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สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,334.91 
ลา้นบาท 1,332.00 ลา้นบาท และ 1,591.95 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นการเพ่ิมข้ึนของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นส่วนใหญ่ ควบคู่กบัการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 3,182.97 ลา้นบาท 3,619.18 ลา้นบาท 
และ 4,116.23 ลา้นบาท ตามล าดบัมีการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากปี 2559 ถึง 2561 เป็นการลงทุน
ตามแผนการขยายอาคารโรงพยาบาลเพื่อรองรับการใหบ้ริการของบริษทัฯ 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เป็นจ านวน 279.67 ลา้น
บาท 272.48 ลา้นบาท และ 338.24 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯอยา่งไรก็ดี สดัส่วนลูกหน้ีการคา้คา้งช าระโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีคงคา้งไม่เกิน 3 เดือน อยูใ่นอตัราร้อยละ 77.8 ของ
ลูกหน้ีการคา้รวมและระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดเก็บหน้ีท่ีดีข้ึนซ่ึงเป็นผลจาก
บริษทัฯ มีนโยบายการดูแลลูกหน้ีอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีนโยบายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการควบคุมและ
บริหารลูกหน้ี  
 กรณีการตัดหน้ีสูญ ฝ่ายบัญชีการเงินจะส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการตามนโยบายบริษทัฯ และหากไม่
สามารถเรียกช าระหน้ีได ้จะขออนุมติัฝ่ายบริหารเพ่ือตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  
 ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 แยกรายละเอียดตามอายลูุกหน้ีการคา้ แสดง
ตามตารางดงัน้ี 
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อายุลูกหนีก้ารค้าคงค้าง 

ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อายุลูกหนีค้งค้างแยกตามวนัทีห่นีท้ีค้่างช าระ       
คา้งช าระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 223.68 84.3 212.68 82.4 249.57 77.8 
3 – 6 เดือน 22.34 8.4 27.32 10.6 41.45 12.9 
6 – 12 เดือน 10.26 3.9 9.77 3.8 16.38 5.1 
มากกวา่ 12 เดือน 15.46 5.8 15.05 5.8 19.80 6.2 

รวมลูกหน้ีการคา้ 271.72 102.4 264.83 102.6 327.20 102.0 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6.26) (2.4) (6.63) (2.6) (6.54) (2.0) 

รวมลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 265.47 100.0 258.20 100.0 320.66 100.0 

 ลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 14.20 ลา้นบาท 14.27 ลา้นบาท และ 17.59 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ ได้แก่ รายไดค้า้งรับจากส านักงานประกนัสังคม และรายไดค้า้งรับจาก
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 (1) รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับซ่ึงอา้งอิงตามค่าสถิติการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ (1.1) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงตามอตัราการ
ใชบ้ริการทางการแพทยท์ั้งหมด ซ่ึงเลิกใชต้ั้งแต่ปี 2555 (1.2) รายไดค้า้งรับท่ีอา้งอิงสถิติผูป่้วยในท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้าย
สูง (AdjRWมากกว่าหรือเท่ากับ 2) ซ่ึงเร่ิมใช้ปี 2555 และ (1.3) รายได้ค้างรับท่ีอ้างอิงสถิติผูป่้วยท่ีมีภาระเส่ียง ทั้ งน้ี 
ส านกังานประกนัสงัคมจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติผูป่้วยจากโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการประกนัสังคมทัว่ประเทศเพ่ือใช้
ในการค านวณการจ่ายค่าบริการส่วนเพ่ิมดงักล่าวให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในภายหลงั ซ่ึงบริษทัฯ จะใชส้มมติฐานท่ี
เหมาะสมในการประมาณการรายไดท่ี้บริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บในแต่ละงวด 

 (2) รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืนๆ เป็นผลจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง 
อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม การให้เคมีบ าบดัแก่ผูป่้วยโรคมะเร็ง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผ่าตดัหัวใจแบบเปิด การผ่าตดัใส่
อวยัวะเทียมในการบ าบดัรักษาโรค เป็นตน้ ซ่ึงภายหลงัการให้บริการรักษา บริษทัฯ จะส่งเอกสารหลกัฐานการให้บริการ
เพ่ือประกอบการเบิกค่าบริการจากส านกังานประกนัสงัคมต่อไป 

 (3) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นผลมาจากให้บริการ
รักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะ ทาง อาทิ การฟอกเลือดดว้ยไตเทียม และการรับเป็นศูนยรั์บส่งต่อเฉพาะ
ทางดา้นโรคหวัใจ 

 รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส านกังานประกันสังคม

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยในซ่ึงป่วย
ดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง

192.77 39.6% 225.82 44.8% 179.22 30.1%

รายไดท้างการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 136.41 28.0% 52.03 10.3% 152.80 25.7%
รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 103.94 21.3% 157.76 31.3% 154.14 25.9%
รวม 433.12 88.9% 435.61 86.4% 486.17 81.7%
ส านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 58.08 11.9% 99.31 19.7% 126.10 21.2%
รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 491.20 100.8% 534.92 106.1% 612.26 102.9%
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3.93) -0.8% (30.82) -6.1% (17.42) -2.9%

รวมรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ - สุทธิ 487.27 100.0% 504.10 100.0% 594.84 100.0%

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25612559รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 2560

 

 รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับ ปี 2560 เพ่ิมข้ึน  2.49 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพ่ิมค่าบริการทางการแพทยข์อง
ส านักงานประกนัสังคม คือ ตรวจสุขภาพผูป้ระกนัตน และทนัตกรรม และในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 50.56 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เพ่ิมข้ึนจากรายไดท้างการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับและรายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอ่ืนในส่วนของ(การรับรองคุณภาพ HA) 
ซ่ึงในปี2561  ทางส านกังานประกนัสงัคม มีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการจ่าย  

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ปี 2560 เพ่ิมข้ึน 41.23 ลา้นบาท และปี 
2561 เพ่ิมข้ึน 26.79 ลา้นบาท จากให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้นหัวใจและหลอดเลือดท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 ยา เวชภัณฑ์ และวสัดุคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มียา เวชภณัฑ์ และวสัดุคงเหลือ ( “สินคา้คงเหลือ”) เป็น
จ านวน 109.64 ลา้นบาท 118.88 ลา้นบาท และ 141.61 ลา้นบาท ตามล าดบั และในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีระยะเวลา
ขายสินคา้เฉล่ียเป็นจ านวน 16 วนั 16 วนั และ 15 วนั ตามล าดบัการด ารงสินคา้คงคลงัและระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียของ
บริษทัฯอยูใ่นอตัราท่ีสม ่าเสมอ เน่ืองจากระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยา 70.94 64.7 70.92 59.7 87.68 61.9
เวชภณัฑ์ 16.02 14.6 20.72 17.4 20.82 14.7
อุปกรณ์การแพทย์ 0.04 0.0 0.38 0.3 1.25 0.9
วสัดุอ่ืน 22.64 20.7 26.86 22.6 31.85 22.5

รวม 109.64 100.0 118.88 100.0 141.61 100.0

2560สินค้าคงเหลือ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

25612559

 
 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพจากการหมดอาย ุ เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คง
คลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบยาและเวชภณัฑ ์ ในคลงัสินคา้และหอผูป่้วยทุกเดือน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายยา จึงสามารถเปล่ียนคืนยาท่ีใกลห้มดอายกุบัผูจ้ดัจ าหน่ายได ้  

 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 2,935.79 ลา้นบาท 
3,385.20 ลา้นบาท และ 3,831.02 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัฯ ลงทุนใน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยมีเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนเป็นจ านวน 
1,016.28 ลา้นบาท 653.28 ลา้นบาทและ 683.38 ลา้นบาทตามล าดบัซ่ึงสินทรัพยห์ลกัท่ีบริษทัฯ ลงทุนคือ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์ รวมถึงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายและอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ
ตามแผนงานของบริษทัฯ 

 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มี
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ านวน 17.09  ลา้นบาท 15.75 ลา้นบาท และ 16.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

 

14.1.3.2 หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวยีน (ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี เป็นตน้) และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน (ไดแ้ก่ เงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นตน้) โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  มีจ านวน 1,294.36 ลา้นบาท 1,478.48 ลา้นบาท และ 1,964.75 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
หน้ีสินหมุนเวยีนมีสดัส่วนอยูร่ะหวา่งร้อยละ 65.93 ถึงร้อยละ 84.69 ของหน้ีสินทั้งหมดในระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นรายการท่ีมีสดัส่วนสูงสุดในกลุ่มหน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 มีสดัส่วนเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนต่อหน้ีสินรวมร้อยละ 28.28 ร้อยละ 31.38 และร้อยละ 
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28.83 ตามล าดบั โดยเจา้หน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย เจา้หน้ียา เวชภณัฑ ์ และวสัดุส้ินเปลือง ซ่ึงบริษทัฯ จดัซ้ือเพ่ือ
ใหบ้ริการทางการแพทย ์ ในขณะท่ีเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนๆท่ี
เก่ียวกบัการก่อสร้างและส่วนเพ่ิมขยายอาคาร  

  เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ  

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะสั้นประกอบดว้ยเงินกูเ้บิกเกินบญัชี และตัว๋สญัญาใชเ้งิน ซ่ึงบริษทัฯ เบิกใชเ้ป็นคร้ังคราวเพ่ือการ
บริหารสภาพคล่องในการด าเนินการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจ านวน 637.0 ลา้นบาท 380.0 ลา้นบาท และ 530.0 ลา้นบาทตามล าดบั 

เงินกูย้มืระยะยาวเป็นการกูย้มืเพ่ือวตัถุประสงค ์ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตามแผนการขยายพ้ืนท่ีการ
ใหบ้ริการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงคา้งเป็นจ านวน 
164.50 ลา้นบาท 472.30 ลา้นบาทและ 682.15 ลา้นบาทตามล าดบั 

 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัรวมจ านวน 552 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนจ านวน 177 ลา้นบาท และภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานจ านวน 42 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภาระผกูพนัท่ีเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบดว้ยภาระผกูพนัเพ่ือการลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการและเพ่ือการซ้ืออุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทัยอ่ยมูลค่า 333 ลา้น
บาท 

14.1.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดจ านวน 3,130.37 ลา้นบาท 
3,299.84 ลา้นบาทและ 3,562.97 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง มีสาเหตุจากการ
ท่ีบริษทัฯ สามารถรักษาอตัราการเติบโตของรายได ้และอตัราการท าก าไรมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงนิ 

 โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ มีความแขง็แกร่ง โดยอตัราส่วนนโยบายการเงินหลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 แสดงดงัน้ี  

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยูใ่นระดบั 0.41 เท่า 0.45 เท่า และ 0.55 เท่า ตามล าดบั  
- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยูใ่นระดบั 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.34 เท่า 

ตามล าดบั  
- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย อยูใ่นระดบั 73.05 เท่า 44.89 เท่า และ 33.25 เท่าตามล าดบั 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเงินระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ พบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่าแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนิน
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นโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิ์ยม ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือลงทุน
ขยายกิจการในอนาคต 

14.1.3.5 สภาพคล่อง 

 กระแสเงนิสด 

 รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท สรุปตามตาราง 

2559 2560 2561

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 705.26 910.29 742.92
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (1,027.66) (588.29) (689.19)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 323.98 (349.36) 2.91
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1.57 (27.36) 56.64
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ตน้งวด 439.78 441.36 414.00
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ส้ินงวด 441.36 414.00 470.64

(ล้านบาท)
ปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

 
 

 จากการเปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 705.26 ลา้น
บาท  910.29 ลา้นบาท และ 742.92 ลา้นบาท ตามล าดบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นไปตามผลก าไรจากการ
ด าเนินงานและการรับช าระหน้ีท่ีดีของบริษทัฯ 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 1.22 เท่า 1.30 เท่า 
และ 1.23 เท่า ในขณะท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 0.66 เท่า และ 0.67 เท่า และ 0.64 เท่า 
ตามล าดบั ทั้งน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบวา่ สภาพคล่องของบริษทัฯสูงมาก แสดงถึงศกัยภาพ
ในการช าระภาระผกูพนัระยะสั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

วงจรเงนิสด 

 ในระหวา่งปี 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีวงจรเงินสดเฉล่ียคิดเป็น 37 วนั 31 วนั และ 25 วนั ตามล าดบั โดย
วงจรเงินสดดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ ตอ้งเตรียมเงินสดเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจโดยเฉล่ียประมาณ 30-40 วนั ซ่ึงท่ี
ผา่นมาบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องจากกระแสเงินสดภายในเป็นหลกัโดยใชเ้งินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ือเสริม
สภาพคล่องเป็นคร้ังคราว 

 

14.1.3.6 การวเิคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2559 2560 
และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.54 ร้อยละ 17.60 และร้อยละ 17.93 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ใกลเ้คียงกนัในแต่
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ละปีสะท้อนถึง ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย : อัตราก าไรสุทธิ (Net Profits Margin)อยู่ในอัตราท่ี
ใกลเ้คียงกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 15.43 ร้อยละ 14.51 และร้อยละ 14.31 ตามล าดบั  

 

14.2 ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต 

สภาวะอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรในพื้นทีใ่ห้บริการ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั ทั้ ง 9 แห่ง ตั้ งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส าคญัของจังหวดัสมุทรปราการและจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง พ้ืนท่ีดงักล่าวมีพนกังานท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก และท่ีผ่านมา มีประชากรโยกยา้ยเขา้สู่พ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึง
เป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากมีฐานผูป่้วยเพ่ิมข้ึน ทั้งในส่วนของกลุ่มโครงการประกนัสงัคมและกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป 

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

แผนการรวมกลุ่ม AEC ในปี 2558 จะท าให้ธุรกิจดา้นสุขภาพของประเทศไทยไดรั้บประโยชน์ โดยในส่วนของ
ธุรกิจโรงพยาบาล คาดวา่จะมีผูป่้วยเขา้มาใชบ้ริการในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีมาตรฐาน
การรักษาและการให้บริการในระดบัสูง รวมถึงการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีอยูใ่นระดบั
ต ่า เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีมีคุณภาพการรักษาใกลเ้คียงกนัทั้งน้ี แมก้ลุ่มผูป่้วยของบริษทัฯ ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มผูป่้วยภายในประเทศ แต่จากการท่ีบริษทัฯ มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญในการรักษาเฉพาะดา้น ประกอบกบัการท่ี
โรงพยาบาลในกลุ่ม 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ตั้งอยูใ่นรัศมี 10 กิโลเมตรจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ จึงคาดว่าบริษทัฯ จะมีกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจาก AEC ในอนาคตและโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เป็น
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission 
International) และจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัชาวต่างชาติในเร่ืองคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีเป็นสากล  

 

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไป  

 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.9 ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 62.5 ในปี 2559 2560 และ 2561 
ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลระหวา่งปี 2559  ถึงปี 2561 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจาก 1,995.06 ลา้นบาท 
เป็น 2,754.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.51 ต่อปี ในขณะท่ีจ านวนการใชบ้ริการกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วย
นอกท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 743,666 คร้ังในปี 2559 เป็น 804,167 คร้ัง และ 899,551 คร้ังในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 9.98 ต่อปี ในขณะอตัราการเขา้ใชบ้ริการใหม่ของผูป่้วยทัว่ไปประเภทผูป่้วยในเพ่ิมข้ึนจาก 138  เตียงต่อวนัใน
ปี 2559 เป็น 143 เตียงต่อวนัและ 167 เตียงต่อวนัในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10.20 ต่อปี  
บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมจ านวนผูป่้วยทัว่ไปโดยการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลและเนน้การรักษาท่ีใชค้วาม
เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง และบริษทัมีแผนขยายและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมและเพียงพอกบัปริมาณ
ผูรั้บบริการ พร้อมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายในการใหบ้ริการ เช่น การ
ให้บริการศูนยค์วามงามจุฬารัตน์-เลอนวัร์การให้บริการเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจครบวงจร เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
ใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป เช่น การให้ส่วนลดแก่ผูป่้วยท่ีท าประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนัท่ี
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เป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทั่วไปมีอตัราก าไรสูงกว่ารายไดจ้ากโครงการภาครัฐ ดงันั้น การเพ่ิม
สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป จะส่งผลทางบวกต่อแนวโนม้ก าไรของบริษทัฯในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงนโยบายภาครัฐ 

 รายไดจ้ากโครงการสวสัดิการสงัคมดา้นสุขภาพของภาครัฐ เป็นรายไดท่ี้มีสดัส่วนสูงของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2559 
ถึงปี 2561 รายไดใ้นส่วนดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.1 42.4 และร้อยละ 37.5 ของรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล และหากนบัรวมเฉพาะรายไดจ้ากโครงการประกนัสงัคมจะคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.1 37.4 และ 32.0 ของ
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายสวสัดิการสงัคมดา้นสุขภาพของภาครัฐท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี ภาครัฐมีนโยบายปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ตั้งแตปี่ 2556เป็นตน้ไปเพื่อเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึง
นโยบายการลดอตัราภาษีดงักล่าว ส่งผลดีต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทัฯ ในอนาคต 

 การเปลีย่นแปลงเกณฑ์อตัราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกนัสังคม 

 ในปี 2555 ส านกังานประกนัสงัคมพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการทางการแพทยโ์ดยรวม เพ่ือใหโ้รงพยาบาลมี
ความพร้อมในการใหบ้ริการโรคท่ีมีความซบัซอ้นและมีค่าใชจ่้ายสูง โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

- การปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม: อตัราการเหมาจ่ายตามโครงการประกนัสงัคมเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจาก 1,306 บาทต่อคนต่อปีในปี 2551 เป็น 1,404 บาทต่อคนต่อปีในปี 2552 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,446 
บาทต่อคนต่อปีในปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,460 บาทต่อคนต่อปีในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อ
ปีโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงโดยทัว่ไป จะมีการพิจารณาปรับเพ่ิมอตัราเหมาจ่ายในทุกๆ ไม่
เกิน 3 ปี  

- การเปลีย่นแปลงค่าบริการเหมาจ่ายส่วนเพ่ิมตามคุณภาพของโรงพยาบาล : นบัแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บ HA ขั้นท่ี 2 จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 40 บาทต่อคนต่อปี ส่วนโรงพยาบาลท่ี
ไดรั้บ HA ขั้นท่ี 3 หรือ JCI จะไดรั้บค่าบริการดงักล่าวในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3และ JCI โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11ไดรั้บการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 3 และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ไดรั้บการรับรองคุณภาพ HA ขั้นท่ี 2 

- การใช้อัตราค่าบริการกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในซ่ึงป่วยด้วยโรคท่ีมค่ีาใช้จ่ายสูง: เป็นรายไดส่้วนเพ่ิม
ประเภทใหม่ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปี 2555 ส าหรับกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเจบ็ป่วยโรคท่ีมีความรุนแรงและมีค่าใชจ่้ายสูง 
และตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (IPD) โดยส านกังานประกนัสงัคมใชแ้นวทางการค านวณตามกลุ่ม
วนิิจฉยัโรคร่วม (DRGs) ในการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของกลุ่มโรคแต่ละประเภทและก าหนดหน่วยท่ีใช้
เปรียบเทียบ คือ ค่าน ้ าหนกัสมัพทัธ์ปรับตามวนันอน (AdjRW) ซ่ึงหากผูป่้วยในมีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีมี
ค่า AdjRWมากกวา่หรือเท่ากบั 2 บริษทัฯ จะไดรั้บค่าบริการส่วนเพ่ิมจากส านกังานประกนัสงัคม โดยในปี 
2555 ส านกังานประกนัสงัคมก าหนดอตัราการเบิกเพ่ิม AdjRWละไม่เกิน 15,000 บาท  

- การเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการตามอัตราการใช้บริการของผู้ป่วยท่ีมภีาระเส่ียง: อตัราค่าบริการตามภาระ
เส่ียงจาก 432 บาทต่อคนต่อปี และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ปรับเพ่ิมเป็นอตัรา 447 บาทต่อคนตอ่ปี 
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 โดยสรุป บริษทัฯ ไดรั้บผลบวกจากการเปล่ียนแปลงเกณฑอ์ตัราการจ่ายเงินขา้งตน้ โดยรายไดจ้ากโครงการ
ประกนัสงัคมเพ่ิมข้ึนจาก 3,315 บาทต่อคนต่อปีในปี 2559  เป็น 3,341 บาทต่อคนต่อปีในปี 2561โดยภาครัฐจะเป็นผูก้  าหนด
เกณฑค์่าบริการประเภทต่างๆ ของโครงการประกนัสงัคม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการรักษา 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางบัญชี 

 เพ่ือใหง้บการเงินของไทยมีมาตรฐานเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในระดบันานาชาติ สภาวชิาชีพบญัชีจึงไดอ้อก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปี
บญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับ             งบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน              การรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับ  งบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงาน           ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน           การบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)เร่ือง รายได ้
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  การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับ
บริการโฆษณา 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมี
สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

   ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                ตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการ
ค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการ
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
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  หน้า 138 ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้             จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน ในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 หน้า 139 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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 หน้า 140 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้
เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร  .........นายก าพล  พลสัสินทร์.......... 
2 นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์   ประธานกรรมการบริษทั .....นายเกรียงศักด์ิ  พลสัสินทร์...... 
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 หน้า 141 
เอกสารแนบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 142 

 
 1. รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคมุของบริษทั 
 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสั
สินทร์ ประธานกรรมการ
บริษทั 
และประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

69 - Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

368,587,850 
หุน้ (3.35%) 

พ่ีชายนายแพทยก์ า
พล พลสัสินทร์, 
นางกอบกลุ  
ปัญญาพล และ 
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 

2547- ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
2519 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั สตัยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ แพรกษา 
จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 
บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 
บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ไทยแอ
มดอน จ ากดั 
บริษทั อีลิคอน 
จ ากดั 

2. นายแพทยก์ าพล พลสั
สินทร์ กรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ  
 

66 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรธรรมาภิ
บาลผูบ้ริหารทาง

253,720,200 
หุน้ (2.31%) 

นอ้งชายนาย 
เกรียงศกัด์ิ  
 พลสัสินทร์, 
นางกอบกลุ   
ปัญญา 

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

กรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ศูนยม์ะเร็ง 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การแพทย ์รุ่น 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
2555 

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

- หลกัสูตรการบริหาร
จดัการความมัน่คงขั้น 
รุ่นท่ี 5 วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร
ไทย  

- หลกัสูตรวทิยาการ
ประกนัภยัขั้นสูง 
(วปส.) รุ่นท่ี 4/2557 

- หลกัสูตรนกับริหาร
ระดบัสูง 

และพี่ชาย 
นางสาวกรรณิกา 
พลสัสินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
2548- ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

สุวรรณภูมิ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์แพรกษา 
จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 
บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 
บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากด 
บริษทั ไทยแอ
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม(นมธ.) รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี 
20 สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน 

- หลสูัตรนกับริหาร
การเงินการคลงั
ภาครัฐระดบัสูง 
(บงส) รุ่นท่ี 3 
 
 

- Global Business 
Leaders รุ่นท่ี 1 

-การปฏิรูป

มดอน จ ากดั 
บริษทั จุฬารัตน์ไต
เทียม จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

ธุรกิจและ

สร้างเครือข่าย

นวตักรรม รุ่น

ท่ี 1 

3. นายอภิรุม ปัญญาพล   
กรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการ
ลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง 

67 - อสัสมัชญัพาณิชย ์
- บ.ภ. 
- บ.ว. 
- Director 

Accreditation 
Program (DAP) 
Class 2011 Thai 
Institute of Directors 

1,127,189,050 
หุน้ (10.25%) 

สามีนางกอบกลุ 
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
 
2557- ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2528 – ปัจจุบนั  

กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 
บริษทั คอนวี
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

เนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 
บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ไทย แอ
มดอน จ ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 
บริษทั ปัญญาพล 
อินเตอร์โฮลด้ิง 
จ ากดั 
บริษทั ศมลกิจ 
จ ากดั 
บริษทั ซีเมธ็ จ ากดั 

4. นายแพทยว์ชิิต ศิริทตั
ธ ารง กรรมการบริษทั 

59 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
วฒิุบตัรศลัยศาสตร์

6,300,000 หุน้ 
(0.06%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

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

2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 
บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 
บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ไทย แอ
มดอน จ ากดั 

5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่า
วรีวฒัน์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
จุฬารัตน์ 1,3,5 และ 

64 -แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-วฒิุบตัร ศลัยศาสตร์ยู
โรวทิยาจุฬาลงกรณ์

11,859,500หุน้ 
(0.11%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ศูนยม์ะเร็ง 
สุวรรณภูมิ 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

มหาวทิยาลยั 
-Mini MBA in Health 
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-หลกัสูตรการ
บริหารงานโรงพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
-Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
2011 Thai Institute of 
Directors 
 
 
-หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรธรร

2558 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555  – ปัจจุบนั 
2547-2558 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์
2,4,5 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั สตัยบุตร
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ อาคเนย ์
จ ากดั 
บริษทั ไทย แอ
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

มาภิบาลทางการ แพทย์
ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 4 (ปธพ.) 

มดอน จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 
บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดั 
 

6. นางสาวกรรณิกา พลสั
สินทร์ 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

64 -ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ โรงเรียนพระ
กมุารเยซูวทิยา 
Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
2011 Thai Institute of 
Directors 

1,994,750,400 
หุน้ (18.13%) 

นอ้งสาวนายแพทย ์
ก าพล พลสัสินทร์,
นายเกรียงศกัด์ิ  
พลสัสินทร์และ 
นางกอบกลุ  
ปัญญาพล 

2547- ปัจจุบนั 
2527- ปัจจุบนั 
 2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอสโก-้ไทย 
จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

-หลกัสูตร
ประกาศนียบตัร  ธรร
มาภิบาลทางการ แพทย์
ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 3 
-หลกัสูตรการบริหาร
จดัการดา้นความมัน่คง
ขั้นสูง รุ่นท่ี 7 

(มหาชน) 
 

7. นางกอบกลุ ปัญญาพล 
กรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 

68 - ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ โรงเรียนพระ
กมุารเยซูวทิยา 

 
 
- Director 

Accreditation 
Program (DAP) 
Class 2011 Thai 

927,156,600หุน้ 
(8.48%) 

ภรรยานายอภิรุม 
ปัญญาพล และ
นอ้งสาว 
นายเกรียงศกัด์ิ  
พลสัสินทร์ 
พี่สาวนายแพทยก์ า
พล  
พลสัสินทร์ และ
นางสาวกรรณิกา 

2547 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2531 – ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2528 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ปัญญาพล 
อินเตอร์โฮลด้ิง 
จ ากดั 
บริษทั ศมลกิจ 
จ ากดั 
บริษทั สตีล ลิงค ์
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

Institute of Directors พลสัสินทร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 
บริษทั ซีเมธ็ จ ากดั 

8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ลู 
กรรมการบริษทั และ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

62 - วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
(บญัชี) มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

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

49,552,150 หุน้ 
(0.45%) 

ไม่มี 2547 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง  

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 

9. นายมานิต เจียรดิฐ 
กรรมการบริษทั กรรมการ
อิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ

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

700,000 หุน้ 
(0%) 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการสรรหาและพิจารณา

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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. 

2553 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 

ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั มุ่งพฒันา
อินเตอร์แนชชัน่
แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทัไลเซนส์ทูคิว 
จ ากดั 
 

10. นายสมยศ ญาณอุบล 63 - ปริญญาโท ไม่มี ไม่มี 2555- ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาล



      แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                               บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 
 เอกสารแนบ 1 หน้า 154 

     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

กรรมการบริษทั กรรมการ
อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

บริหารธุรกิจมหา
บนัฑิต  มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วทบ. 
(บญัชี) มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

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

 
 
 
- Advanced Audit 

CommitteeProgram(
AACP)สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย

 
2559 –ปัจจุบนั
2559 –ปัจจุบนั 
2559 –ปัจจุบนั 
2539 - 2557 
 

และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
 

จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ภูผาช าทอง 
จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

(IOD) 
- Audit Committee 

Program (ACP) 
Class 45/2013 Thai 
Institute of Directors 

- Ethical Leadership 
Program (ELP) 
1/2017 Thai Institute 
of Directors 

11.นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 
กรรมการบริษทั กรรมการ
อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

67 - ปริญญาตรี วท.บ.
วทิยาศาสตร์
การแพทยจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2532 – 2557 
2557 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทักรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

 
 
- Director 

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

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

2560 - ปัจจุบนั 
2559 - 2561 
 

ประธานแผนกกีฬาบริดจ ์
กรรมการอ านวยการแข่งมา้ 
อุปนายก 

จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั คิงส์เมน ซี.
เอม็.ที.ไอ. จ ากดั  
(มหาชน)บริษทั 
คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.
ไอ. จ ากดั  
(มหาชน) 
สมาคมกีฬาบริดจ์
แห่งประเทศไทย 
ราชกรีฑาสโมสร 
(RBSC) 
ราชกรีฑาสโมสร 
(RBSC) 
สมาคมสร้างสรรค์
ไทย (ตาวเิศษ) 

12 นายแพทยพ์ินิจ กลุละ 75 - M.B.Ch.B. (Leeds) ไม่มี ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั และกรรมการ บริษทั โรงพยาบาล
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

วณิชย ์
กรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

- D.T.M.&H. 
(Liverpool)  

- MRCP. (UK)  
- FIMS.  
- FAMM.  
- FACG.  
- FACP. (Hon.) 
- FRACP. (Hon.)  
- FRCPI.  
- FAMS. 
- FRCP. (Glasgow, 

Edinburgh, London, 
Thailand)  

- สถาบนัจิตวทิยาความ
มัน่คง หลกัสูตรการ
ปฎิบติัการจิตวทิยา
ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 
40 

2559 – ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 

อิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิรองประธาน
วฒิุสภา คนท่ีสอง ดา้นวชิาการ / ท่ี
ปรึกษาคณะกรรมาธิการพฒันา
สงัคมและกิจการเด็กเยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
วฒิุสภา / อนุกรรมการ อนุ
กรรมาธิการดา้นประชากรและการ
พฒันา 
ท่ีปรึกษาต่างประเทศราชวทิยาลยั
อายรุแพทยแ์ห่งลอนดอน  
 

จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน)บริษทั 
โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
สภากาชาดไทย 
วฒิุสภา 
 
 
 
 
 
ราชวทิยาลยัอายรุ
แพทยแ์ละ
ศลัยแพทยแ์ห่ง
กลาสโกว ์       
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

- ปรอ.4  
- ปปร.14  
- สวปอ.มส.3 

13.นายแพทยย์ทุธนา สงวน
ศกัด์ิโกศล 
กรรมการบริหารและรอง
กรรมการผูจ้ดัการ, 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 9 และประธาน
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

66 - แพทยศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ 

- วฒิุบตัรอายรุศาสตร์ 
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 

- วฒิุบตัรโรคขอ้  
- มีเพ่ิม 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการ 
 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ศูนยม์ะเร็ง 
สุวรรณภูมิ 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาล
รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

ชลเวช จ ากดั 
บริษทั คอนวี
เนียนซ์ ฮอสพิทอล 
จ ากดั 
 

14. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ิน
เจริญ 
กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ, 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 11 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 

65 - แพทยศาสตร์บณัฑิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- วฒิุบตัรวสิญัญี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
อบรมหลกัสูตรกล
ยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรและ
องคก์ารสู่การแข่งขนั 
VUCA world  
(CPO.รุ่นท่ี 7) 

ไมมี ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการ 
กรรมการ 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
บริษทั บางปะกง
เวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ป่ินสารคาม 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

จ ากดั 
15. นางวนัดี พิศนุวรรณเวช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และเลขานุการ
บริษทั 

48 - บริหารธุรกิจ
มหาบญัฑิต (บธ.ม.), 
Master of Business 
(M.B.A) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ สาขา
การบญัชีมหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

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

- Director 
Accreditation 

855,150 หุน้  
(0.01%) 

ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2555 – 2560 
2554 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2550 – 2554 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชีการเงินและ
สารสนเทศ 
 

บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาล
ชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ จ ากดั 
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

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

 
- Company Secretary 

Program(DSP)50/20
13 Thai Institute of 
Directors 

- Company Reporting 
Program(DRP)7/201
3 Thai Institute of 
Directors 

-สูตรประกาศนียบตัร
ธรรมาภิบาลทางการ 
แพทยส์ าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 2 

(มหาชน) 
 
 

16. นางประคอง  วจิกัขโณ 59 - ปริญญาตรี บญัชี ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั โรงพยาบาล
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     ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 

(1) 
อายุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
(2) 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 
(3) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
(4) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/
บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 
(5) 

ดม 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ  จุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
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รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 มีดงัน้ี 
 
ขอ้มูลของการด ารงต าแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

คอนวีเนียนซ์ โรงพยาบาล ปัญญาพล สตีลล้ิงค์ มุ่งพฒันาอินเตอร์ คิงส์เมนซี.

ฮอสพิทอล จุฬารัตน์อาคเนย์ อินเตอร์โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล แนชชัน่แนล เอม็.ที.ไอ.

1 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ X / / / / / / / /,M

2 นายแพทยก์  าพล พลสัสินทร์ /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M /,C,M C,M /

3 นายอภิรุม ปัญญาพล / / / / / / / / / /,M

4 นายแพทยวิ์ชิต  ศิริทตัธ ารง / / / / / /

5 นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ /,//,/// / / / / / / / /

6 นางกอบกลุ    ปัญญาพล / / / / /

7 นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู /

8 น.ส.กรรณิกา    พลสัสินทร์ / /

9 นายมานิต เจียรดิฐ /,AC /,AC /

10 นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ /,AC C

11 นายสมยศ    ญาณอุบล /,AC

12 นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย์ /

13 นายแพทยย์ุทธนา  สงวนศกัด์ิโกศล //,/// / / /

14 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ //,/// /

15 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช /// /

16 คุณประคอง วิจกัรขโนดม ///

หมายเหตุ : X คือประธานกรรมการบริษทั, C คือประธานกรรมการบริหาร,  AC คือกรรมการตรวจสอบ,  / คือกรรมการบริษทั,   // คือกรรมการบริหาร,  /// คือผูบ้ริหาร,  M คือ กรรมการผูจ้ดัการ

เอสโก-้ไทยศูนยม์ะเร็ง

บริษทัย่อย

ไลเซนส์ทคิูว
Name บริษทั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

บางปะกงเวชชกิจ ไทยแอมดอน ชลเวช จุฬารัตน์ระยอง รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จุฬารัตน์แพรกษา อีลิคอน ศมลกิจ ซีเมธ็

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

 
 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน)  
วนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคูค่า้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี
เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  
         1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง

 

 

 

 

 

                                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
 

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 



      แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 
   

หน้า 168 เอกสารแนบ 3 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มี
ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ใน
จ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 

ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ี
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลตุาม

วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 

ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 

ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 
  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วม
รับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   

การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           ท่ี
ก าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อยา่งเพียงพอแลว้ 
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การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การ
จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของ
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการ
ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมี
การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    ใน
กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม   

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             ความ
เหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏบิัต ิ

เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั   ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส
หรือน าผลประโยชนข์องบริษทั  ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม

นั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนนิไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมี
คุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล    

13.3 บริษทัด าเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ  ใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายใน
ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง ในการควบคุม
ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง  การส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดตอ่เพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูล
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อ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบ
ภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดั
กิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  
เป็นตน้    

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือ
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้

อยา่งปลอดภยั 

  

   

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้   ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่
ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล  การปฏิบติังานวชิาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
นยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 1,570,000.00 

2 บริษทั คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 600,000.00 

3 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 600,000.00 

4 บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 150,000.00 

5 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 350,000.00 

6 บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 350,000.00 

7 บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 480,000.00 

8 บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 300,000.00 

9 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 

10 บริษทั ศูนยม์ะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั นางสาวโกสุมภ ์ ชะเอม 100,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 4,600,000.00 

 

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

-ไม่มี 

 
รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอ่ืน  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

 
 

     

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee)   
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มขีอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ 
ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
สงักดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ
บญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

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

 
 


